FÖRENINGEN L LAURIN ÅRSMÖTESPROTOKOLL
Gällande verksamhetsåret 2016
Protokollet är upprättat på föreningen L Laurins årsmöte den 15 februari 2017 i föreningslokalen.
Mötet besöktes av 30 stycken medlemmar.
1. Årsmötets öppnande
Föreningens ordförande Leif Gullersby hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.
2. Årsmötets stadgeenliga utlysande
Frågan blir med ja besvarad, om mötet är stadgeenligt utlyst.
3. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
Till ordförande att leda årsmötet: valdes Martin Johansson.
Till sekreterare för mötet valdes: valdes Ronny Järphag.
4. Val av protokolljusterare tillika rösträknare
Till Uppdraget valdes Holger Bernhardsson samt Åke Arnold Carlsson.
5. Styrelsens verksamhetsberättelse Bilaga 1
Martin Johansson läser upp styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2016.
Frågan blir med ja besvarad, om mötet godkänner berättelsen.
6. Styrelsens ekonomiska redogörelse
Föreningens kassör Claes Göran Strömvall redogör för föreningens ekonomiska resultat
för år 2016.
2016 års resultat för föreningen L Laurin visar på ett överskott på 65 000 kronor. En orsak
till överskottet är att föreningen agerat så att vår fastighet omregistrerats från industri fastighet till museibyggnad. Detta gör att ingen fastighetsskatt behöver betalas vilket
föreningen gjort i alla år tidigare. Vi har fått den inbetalda fastighetsskatt återbetald för
åren 2014 och 2015 samt sluppit betala denna skatt för 2016. Detta har medfört en
besparing för föreningen på totalt 24 000 kronor.
7. Revisorernas berättelse Bilaga 2
- Den av revisorerna Holger Bernhardsson, Bengt Ingmansson.
upprättade revisionsberättelse läses upp av revisor Holger Bernhardsson.
8. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
- Mötets ordförande ställer frågan om ansvarsfrihet till mötet.
- Mötet beviljar enhälligt styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.
9. Inkomna motioner och propositioner
Till årsmötet har inga ärenden inkommit.
10. Val av ordförande inför kommande verksamhetsår
Till ordförande valde Leif Gullersby
11. Val av vice ordförande och kassör
- Till vice ordförande omvaldes
Leif Wahlberg på 2 år
- Till kassör omvaldes
Claes-Göran Strömvall på 2 år

12. Val av övriga ledamöter och suppleanter till styrelsen
- Till ledamot omvaldes
Peter Ohlsson på 2 år.
- Till ledamot nyvaldes
Jan Ivarsson på 2 år.
- Till suppleant omvaldes
- Till suppleant nyvaldes

Seth Jacobsson på 1 år.
Kenneth Jans på 1 år.

13.

Val av revisor och revisorssuppleant
- Till revisor omvaldes
Holger Bernhardsson på 2 år.
- Till revisorssuppleant valdes
Lars Axborn
på 1 år.

14.

Val av valberedning
- Till valberedning på 1 år valdes
- Åke Arnold Carlsson omval
- Christian Harrysson omval
- Billy Antonsson
nyval

15.

Fastställande av budget för verksamhetsåret 2017 Bilaga 3
Det budgetförslag som styrelsen föreslår att årsmötet skall fastställa omsluter 590 000 kr.
Om inget av föreningens bidragsansökningar kommer att beviljas, beräknas underskottet
ge ett minus på 20 000 kr för årets resultat 2017.

16.

Fastställande av medlemsavgiften
Mötet beslutade att medlemsavgiften för 2018 skall vara oförändrad 150 kr/år

17.

Övriga frågor
Inga övriga frågor på mötet.

18.

Mötets avslutande
Mötesordföranden Martin Johansson tackar och avslutar mötet.

Kvällens avslutning
Som föredragshållare till kvällens avslut var planerat att Stellan Johansson Nolhotten skulle
komma. Men av okänd anledning kom han tyvärr inte. Så föredraget fick ställas in.
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