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Protokoll från kretsstämma söndagen den 9 mars 2014. 

Plats: Studiefrämjandet 

tid: 15.00 18.00 

 

§   1   Inger Lundqvist hälsar välkommen och öppnar mötet. 

 

§   2   Till mötesordförande väljs Karl-Axel Jakobsson. 

 

§   3   Styrelsen har utsett Thomas Lundqvist som sekreterare för stämman. 

 

§   4   Till justerare av stämmoprotokollet väljs Inger Rosenberg och Inger Lundqvist. 

 

§   5   Beslutas att stämman blivit behörigen utlyst genom att årsprogrammet med kallelse 

          skickats ut i slutet av januari. 

 

§   6   Styrelsens verksamhetsberättelse föredras och diskuteras samt läggs till handlingarna. 

 

§   7   Revisionsberättelsen föredras. 

 

§   8   Kassören redogör för resultat- och balansräkning. Föreningens likviditet är god. 

           Intäkter är medlemsåterbäring, EU-stöd för Soldatängen och bidrag från Studiefrämjandet 

           för kurser och kulturarrangemang.  Inga större utgifter förutom programutskick och löpande 

           kostnader för skötsel av Soldatängen samt administrativa utgifter i samband med möten. 

           Rapporten godkänns av stämman. 

 

§   9   Stämman beslutar att ge styrelsen full ansvarsfrihet för 2013 års förvaltning. 

 

§  10  Verksamhetsplanen för år 2014 föredras och fastställs. 

 

§  11 Stämman beslutar att styrelsen ska bestå av 9 ordinarie ledamöter och en suppleant. 

          Ordförande väljs på ett år, ledamöter på två år och suppleant på ett år. 

 

§  12 Inger Lundqvist väljs till ordförande i kretsen och tillika för styrelsen. 
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§  13 Val av ordinarie ledamöter: 

          Rolf Ström omval, Line Holgersson, Eivor Lund och Katarina Jakobsson nyval och samtliga 

          på två år. Som suppleant väljs Rolf Wedding på ett år. 

 

§  14 Revisorer ordinarie: omval för Per-Gunnar Igelström, nyval Karin Frisell och omval  

          suppleant Henry Sjöstrand, samtliga på ett år. 

 

§  15 Val av valberedning: omval av Rolf Adolfsson och Hilkka Kangas på ett år. 

 

§  16 Stadgarna har reviderats av styrelsen och det nya förslaget presenteras för stämman. 

          Efter redogörelse för ändringarna beslutar stämman med full majoritet att anta de nya 

          reviderade stadgarna. 

 

§  17 Avgående ledamöter; Kerstin Jacobsson, Elisabeth Mörk och Gerhard Wittmann, 

         avtackas genom att föreningen anslår 1500 kr till Naturarvet för bevarande av gammelskogen  

         i Iglekärr. 

 

§  18 Den nyvalda ordföranden Inger Lundqvist tackar för förtroendet och avslutar stämman. 

         I integrationens tecken har vi inbjudit nysvenska kvinnor från Somalia och Eritrea att  

        tillsammans med stämman lyssna till Jan Wester som berättar om sina äventyrscyklingar 

        i Asien. Han redogör också för val av cyklar till olika ändamål. Därpå följer diskussion med 

        åhörarna. 
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