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Protokoll från kretsstämma den 11 mars 2018 

Plats: Studiefrämjandet Tid: 15.00 - 16.30 

Närvarande: 16 medlemmar 

§ 1 Inger Rosenberg hälsar välkommen och öppnar stämman. 

§ 2 Till ordförande för stämman väljs Rolf Adolfsson . 

§ 3 Till sekreterare för stämman väljs Thomas Lundqvist. 
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§ 4 Stämman väljer Inger Lundqvist och Eva-Britt Kemmer att jämte ordföranden justera protokollet. 

• § 5 Stämman finner att kallelse utgått i god tid . Stadgarna säger 30 dagar innan. 

§ 6 Verksamhetsberättelsen för år 2017 föredras, revideras och godkänns. 

§ 7 Revisionsberättelsen föredras. 

§ 8 Rolf Ström redogör för resultat- och balansräkningar som sedan godkänns av stämman. 

§ 9 Stämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017. 

§ 10 Verksamhetsplanen presenteras och diskuteras. Den godkänns sedan av stämman. 

§ 11 Beslut om antalet styrelseledamöter och mandattider: 

Stämman beslutar att styrelsen ska bestå av 6 ordinarie ledamöter inklusive ordföranden 

• och 1 suppleant. Mandattider för ordförande och suppleant är 1 år och övriga ledamöter 2 år. 

• 
§ 12 Val av ordförande för kretsen tillika ordförande i styrelsen: 

Omval för Line Holgerson på ett år . 

§ 13 Val av övriga styrelseledamöter: 

Omval av Rolf Ström och Gerhard Wittmann på 2 år. 

Nyval av Rolf Wedding på 2 år. 

Fyllnadsval av Eva-Britt Kemmer på 1 år efter avgående Hilkka Kangas. 

Nyval av Jonas Norden som suppleant på 1 år. 

§ 14 Val av revisorer och revisorsuppleant: 

Omval av Per-Gunnar lgelström och Maud Johnsson som revisorer och Peter Jern som 

revisorsuppleant - alla på 1 år. 
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§ 15 Val av valberedning: 

Stämman lyckas inte välja valberedare, varför den nya styrelsen får i uppdrag 

att lösa detta. 

§ 16 Stadgar: 

Stämman noterar att inga förslag till stadgeändringar inkommit och fastslår därmed att stadgarna 

beslutade vid kretsstämman den 9 mars 2014 fortsatt gäller för verksamhetsåret 2018. 

§ 17 Avgående styrelseledamöterna Hilkka Kangas och Eivor Lund avtackas. 

§ 18 Stämmoordföranden tackar och avslutar mötet . 

Vid protokollet: 

~ qvist 

sekreterare 

Justeras: 

~d~ 
Inger Lundqvist 

Justeras: 

ÄJt~ 
mötesordförande 

Justeras: 

~<Jz~rff~~ 
Eva-Britt Kemmer 


