BOFÖRENINGEN FRAMTIDEN
ÅRSMÖTE 2015-03-29
PROTOKOLL
1. Val av ordförande för årsmötet.
Birgitta Hambraeus valdes till ordförande.
2. Val av sekreterare för årsmötet.
Elisabet Rudhe valdes till sekreterare.
3. Val av justerare som jämte ordförande ska justera protokollet.
Lilia Kalmér och Karin Karlsson valdes till justerare.
4. Upprättande av förteckning av närvarande röstberättigade.
Årsmötet beslöt att vid eventuell omröstning upprätta en förteckning
över närvarande röstberättigade medlemmar.
5. Godkännande av kallelsen till årsmötet
Årsmötet befanns vara i god ordning kallat.
6. Föredragning av verksamhetsberättelse, kassarapport och revisonsberättelse.
Ingela Blomberg föredrog verksamhetsberättelsen som godkändes och
lades till handlingarna. Norman Burns redovisade kassarapporten. Karin
Karlsson läste i revisors frånvaro upp revisionsberättelsen. Kassarapport
och revisionsberättelse godkändes och lades till handlingarna.
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
Årsmötet beslöt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter, ordinarie samt suppleanter.
Årsmötet fastställde antalet styrelseledamöter till sex ordinarie och två
suppleanter.
9. Val av ordförande och kassör.
Ingela Blomberg omvaldes till ordförande på två år.
Norman Burns har ett år kvar som kassör.
10. Val av övriga styrelseledamöter.
Elisabet Rudhe omvaldes till ordinarie ledamot på två år.
Stefan Strid omvaldes till suppleant på ett år och Elisabet Carlsson
nyvaldes till suppleant på ett år.
Övriga styrelseledamöter: Eva Sandstedt, Inger Grape Burns och Lilia
Kalmér har ett år kvar.
11. Val av revisorer
Monica Karlsson omvaldes som revisor på ett år. Ulla Kalmelid nyvaldes
som revisorssuppleant på ett år.
12. Val av valberedning.
Annika Johansson och Eva Norrby utsågs till valberedning.
13. Beslut om årsavgift
Årsavgiften fastställdes till 150 kronor.
14. Budgetförslag
Norman Burns redovisade förslaget till budget vilket antogs.
15. Beslut om firmatecknare.
Styrelsens ordförande Ingela Blomberg och styrelsens kassör Norman
Burns tecknar firma var och en för sig. Paragrafen justerades omedelbart.
16. Årsmötet avslutades.

Hägersten 2015-03-29
Vid pennan,
……………………………………………………………………………….
Elisabet Rudhe, sekreterare
Justeras:
……………………………………………………………………………….
Birgitta Hambraeus, ordförande

………………………………………………………………………………..
Lilia Kalmér, justerare

………………………………………………………………………………..
Karin Karlsson, justerare

