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§1. Ordförande förklarar mötet öppnat och hälsar alla välkomna.  

§2. Andreas Johansson väljs till ordförande för mötet  

§3. Bim Paulsson väljs till sekreterare för mötet  

§4. Val av två justeringsmän; Doris Sigfridsson och Lina Hagvall 

§5. Årsmötets stadgeenliga utlysande har skett via medlemsbrevet och 
hemsidan samt i annonsbladet Veckovis och på sociala medier, vilket 
godkändes. 

§6. Styrelsens verksamhetsberättelse lästes upp och lades till handlingarna. 

§7. Ekonomisk berättelse, bokslut och revisorernas berättelse, lästes upp, 
bifogas med protokoll. Bra resultat i år, plus 73.000kr, bra resultat. Vi har god 
ekonomi i föreningen, just nu ca 640.000kr. Den som är intresserad av 
ytterligare information kring bokslut och ekonomisk rapport ombeds prata med 
Camilla Nicander. 

§8. Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018. 

§9. Medlemsavgiften fastställs till 100kr per enskild medlem och 200kr per 
familj, d.v.s. oförändrad avgift. 

§10. verksamhetsplan för 2019 läses upp och antas av medlemmarna. 

§11. Val av styrelse  

a) ordförande  Andreas Johansson 

b) övriga styrelseledamöter omval: Anna-Lena Ysander, Erik 
Melin, Jon Fog 
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c) suppleanter: Omval: Martin Eriksson, Nyval: Patrick Ericsson 

d) valberedning Omval: Bim Paulsson, Gry Lihnell-Djurskog, 
Tuula Christenssen 

§12. Val av revisorer: Sven-Erik ”Putte” Karlsson, Bengt Andersson, 
suppleant: Carina Hansson 

§13. Inlämnade motioner Hade vi inga i år. 

 §14. Övriga frågor 

 Träningar information från kampgruppen att hallen finns att tillgå för 
alla medlemmar, Uppmaning att gärna nyttja tiden för allehanda ändamål. 
Mer info på hemsidan. Önskemål att utse en person som är 
kontakt/ansvarig för bågskytte, eftersom det finns möjlighet till denna 
aktivitet men då behövs en ansvarig på plats. 

 Tingsresa Jon Fog håller på att planera resan som går av stapeln någon 
gång i september troligen.  

 Antal medlemmar i föreningen är ca 350st 

  

§15. Mötet avslutas 
 
 
 
 
   
Andreas Johansson  Bim Paulsson 
Ordförande  Sekreterare 
 
 
 
 
 
 
 
Justeras: 
 
 
--------------------------------------------------              ---------------------------------------------------- 
Lina Hagvall                  Doris Sigfridsson 


