
Protokoll för årsmötet på tåget den 28/2 2016-02-29 

1) Charlie förklarade mötet öppnat. 

2) Närvarande fastslog att mötet hade utlysts stadgeenligt. 

3) Röstlängden fastställdes. 

4) Dagordningen faställdes. 

5) Val av mötesfunktionärer: 

Ordförande: Tomas Svensson 

Sekreterare: Charlie Kolander 

Malin Samuelsson och Mikael Forström valdes till att vara justerare. 

Billy Larsson och Karin Samuelsson valdes till rösträknare. 

6) Verksamhetsberättelsen godkändes som när på en felstavad överskrift i den öppna 

verksamheten som skulle rättstavas. 

7) Den ekonomiska berättelsen godkändes. 

8) Revisorernas berättelse lästes upp och lades till handlingarna. 

9) Styrelsens beviljades ansvarsfrihet. 

10) Medlemsavgiften för 2017 fastställdes till 100:-. 

11) Det fanns inga motioner att tas upp. 

12) Verksamhetsplanen fastslogs som när på att magicvagnen skulle komplettera med uppgifter 

om att dom har startat upp ledarledd verksamhet för nybörjare och sommarspelet skulle ta 

bort att det kommer vara audition som redan har varit. 

13) Budgeten fastslogs. 

14) Oskar Arnell valdes till ordförande för 2 år. 

15) Dom nya styrelseledamöterna som valdes blev: 

Kristian Väliluoto 

Jenny Skog 

Mikael Forsström 

Fredrik Andersson 

Malin Samuelsson 

16) Som styrelsesuppleant valdes Jonas Sjöstrand. Styrelsen kommer utlysa ett extra 

medlemsmöte för fyllnadsval av 2 suppleanter till. 

17) Tomas Svensson valdes till revisor och ytterligare en revisor ska röstas fram under 

fyllnadsvalet. 

18) Rasmus Björk valdes till revisorsuppleant och ytterligare en ska väljas under fyllnadsvalet. 

19) Till valberedningen valdes Sofie Folgart, Lovisa Wiking och Jennifer Grandén. 

20) Personalen delade ut ett stipendium a 1000 kronor till Billy Larson för hans engagemang i 

föreningen. 

21) Vid övriga frågor informerades mötet om uppsägningen av vårat avtal om fritidsverksamhet, 

utav kulturchefen. Det kommer antagligen omförhandlas men dom ska ha fattat ett beslut 

om vad dom vill senast den 1 april. Närvarande informerades även om att en ny 

verksamhetsledare med ansvarsområde den öppna verksamheten och skapande har anställts 

som börjar arbeta 1/3 och kommer jobba fram till sommarspelets slut preliminärt. 

22) Mötet förklarades avslutat. 

 


