
Protokoll fört vid Hjelmarebygdens 

Veterantrarktorförenings Årsmöte 

Söndagen den 5 mars 2017 

Plats: Kyrkans hus Vingåker 40 st närvarande. 

 
§1. Mötets öppnande. 

Ordförande Kenneth Johansson hälsade alla närvarande välkomna och förklarade 
årsmötet öppnat. 
 

§2. Val av presidium. 

Mötesordförande: Till mötesordförande valdes Alf Andersson. 
Sekreterare: Till sekreterare valdes Ann Södergren. 
Justeringspersoner (2 st) tillika rösträknare: Till justeringsmän valdes Roger Andersson och 
Lars Lindström. 
 
§3. Fastställande av dagordning. 

Fastställes med justering. 
 
§4. Fråga om årsmötet utlysts i behörig ordning. 

I samband med utskick av medlemsavgifter har årsmötet utlysts. 

§5. Verksamhetsberättelse. 
 
Verksamhetsberättelsen från styrelsen upplästes och godkändes. 
 
§6. Kassarapport. 
 
Kassören redovisar resultat och balansräkning, beslutas att godkänna denna. 
 
§7. Revisorernas berättelse. 
 
Revisionsberättelsen upplästes och godkändes. 
 
§8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. 
 
Beslutas att ge styrelsen för 2016 full ansvarsfrihet. 
 
§9a. Beslut om resultat av årets resultat. 
 
Beslutas att överföra årets resultat till ny räkning. 
§9b. Stadgeändring. 



 
Beslutas att anta nya stadgar (ändring i §6 Ordförande väljs att sitta i 1 år, 
styrelsemedlemmar skall vara ordförande, kassör, sekreterare samt minst 2 ledamöter. 
Ändring § 13, för stadgeändring krävs beslut på 2 medlemsmöten och sedan årsmötet). 
 
§10. Val av ordinarie ledamöter samt ersättare i styrelsen (2 år). 
 
I tur att avgå/omväljas 
Börje Andersson, omväljes 
Kenneth Johansson, omväljes 
Per Lardenäs, omväljes 
Göran Åkesson (ersättare), omväljes 
Utökning av styrelsen, 1 ordinarie ledamot Siw Andersson föreslagen och väljes. 
 
§11. Val av styrelseordförande (1 år). 
 
Beslutas att välja Kenneth Johansson 
 
§12. Val av revisorer (2 år). 
 
I tur att avgå/omväljas 
Göte Berglind, omväljes 
 
§13. Val av resekommitté. 
 
I tur att avgå/omväljas 
Jan Erik Larsson, omväljes 
Kenneth Johansson, omväljes 
 
§14. Val av valberedning (2 år) samt utse sammankallande. 
 
I tur att avgå/omväljas 
Kjell Larsson, omväljes samt utses till sammankallande 
Claes Lundén, omväljes 
 
§15. Fastställande av årsavgift för 2018. 
 
Beslutas att årsavgiften skall vara oförändrad. 
 
§16. Ärenden som hänskjutits till styrelsen från föregående årsmöte. 
 
Inga ärenden finns. 
 
§17. Ärenden som hänskjutits till styrelsen. 
 
Inga ärenden finns. 
 



§18. Eventuella motioner till årsmötet. 
 
Inga motioner inkomna. 
 
§19. Övriga ärenden. 
 
Utdelning av Sigvard Holm stipendiet. Stipendiet gick i år till Börje Eriksson, Valsta. 
 
§20. Avslutning. 
 
Ordförande tackar de närvarande för visat intresse och överlämnar en blomsterkvast till 
kvällens ordförande och sekreterare och förklarar mötet avslutat. 
 
 
 
 
Vid protokollet 
 
 
 
 
--------------------------------------------------------- 
Ann Södergren sekreterare 
 
 
   Justeras 
 
 
 
 
--------------------------------------------------------                         ------------------------------------------------- 
Roger Andersson        Lars Lindström 
 
 
 


