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Årsmötesprotokoll2018-03-15 

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 hemsida samt muntligt vid kurstillfällen. Kallelsen 

bedöms ha skett enligt stadgarna. 

5) Dagordningen lästes upp och fastställdes. 

6) Till protokollsjusterare valdes Annika Adolfsson och Lena Cederlund 

7) Verksamhetsberättelsen lästes upp, en mindre korrigering gjordes. Lades därefter till 

handlingarna 

8) Kassören redogjorde för ekonomirapporten. Underskottet diskuterades. 

Medlemsintäkterna täcker inte lokalhyran, det blir förlust varje år. 

9) Revisorsrapporten gicks igenom. Ansvarsfrihet förordades. 

1 O)Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. 

11) Beslut att lämna årsavgiften oförändrad under nästa år. 

12) Beslut att lämna kursavgiften oförändrad under nästa år. Däremot beslutades att 

minska antalet kurstillfällen från 14 till 12 per termin. Detta är en åtgärd för att anpassa 

kostnaderna till intäkterna. 

13) Val av styrelseledamöter: Omval av Anette Grevlund som sekreterare. Val av Britt Ask 

Rydgård som kassör. Båda väljs för en period av två år. 

14) Val av revisor: Eva Arrhenius väljs till revisor för en period av ett år. 

15) Inga motioner har inkommit till årsmötet. 
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16) Övriga frågor: 

• Diskussion om att knyta föreningen till något studieförbund. Britt och Anette fick i 

uppdrag att undersöka villkoren för detta. 

• SWISH behöver ordnas för att underlätta betalningar, t ex vid danser. Det ska vara 

kopplat till föreningens konto. Firmatecknarna ordnar detta med banken. 

• Britt upplyser om att det, när GDPR träder i kraft i maj, krävs samtycke från varje 

medlem att uppgifter lagras. Hon ordnar med en samtyckesblankett 

• Diskussion om att golvet är så halt ibland. Detta är påtalat till Folkets Hus. 

17)0rdförande avslutade mötet. 
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