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Årsmötesprotokoll 2014-03-13 

1) Mötet öppnades av ordförande Lotta Norlin. 

2) Till ordförande för mötet valdes Lotta Norlin, till 

mötessekreterare valdes Anette Grevlund. 

3) Röstlängden fastställdes. 

4) Kallelse till årsmötet har skett via informationsblad, hemsida 

samt muntligt vid kurstillfällen. Kallelsen bedöms ha skett enligt 

stadgarna. 

5) Dagordningen lästes upp och fastställdes.  

6) Till protokollsjusterare valdes Britt Ask Rydgård och Lenah 

Thuresson. 

7) Verksamhetsberättelsen lästes upp och lades till handlingarna. 

8) Kassören redogjorde för ekonomirapporten. Förklaring gavs till 

att det i rapporten finns två kolumner med olika resultat, 

orsaken är en faktura gällande mat till 5-årsjubileet som kom in 

efter årets slut. Diskussion om hur klubbens kontanthantering 

ska skötas framöver, mot bakgrund av att nuvarande bank inte 

längre hanterar kontanter. 

9) Revisorsrapporten gicks igenom, ansvarsfrihet förordades. 

Revisorn rekommenderar att klubben byter bank pga problemen 

med kontanter. Beslöts att Ordförande och kassör bokar tid 

med en bank som fortfarande har kontanthantering för 

diskussion om ev. byte av bank.  

10)  Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. 

11)  Beslut att lämna årsavgiften oförändrad under nästa år. 

12)  Beslut att lämna kursavgiften oförändrad under nästa år. 

13)  Val av styrelseledamöter:  

Omval av Eva Arrhenius som kassör för en tid av två år.  

Omval av Anette Grevlund som sekreterare för en tid av två år. 

Till firmatecknare utses Lotta Norlin och Eva Arrhenius. De 

tecknar firma var för sig samt tecknar samtliga konton och 

Internetbanken var för sig. 

14)  Val av revisor: Omval av Britt Ask Rydgård för en tid av ett år. 

15)  Inga motioner har inkommit till årsmötet. 
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16)  Övriga frågor: 1) Lotta Norlin frågar om det fanns intresse av 

att hon tar hem kläder för försäljning. Beslut att hon kollar om 

intresse finns senare under våren, för ev. försäljning under 

höstterminen.  

2) Påskdansen diskuterades. Den blir som vanligt på 

långfredagen. Lotta sköter inköpen. Eva och Carina hjälper till 

med bordsdukning mm. Fler personer behövs för att sköta 

praktiska uppgifter under kvällen!  

3) Nostalgidans planeras till torsdagen efter vårens sista 

kurstillfälle, alternativt till hösten. Lotta kollar om lokalen är 

ledig. Ett mindre inträde kommer att tas ut, förslagsvis 20 

kronor.   

17) Ordförande avslutade mötet. 

Lotta Norlin Anette Grevlund 

Ordförande Sekreterare 

Britt Ask Rydgård Lenah Thuresson 

Protokollsjusterare Protokollsjusterare 


	Årsmötesprotokoll 2014-03-13

