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Närvarande: 24 medlemmar   (bil. 1) 
 
 
§ 1 Årsmötets öppnande 
 Föreningens ordförande, Lillemor Rydow, hälsar välkommen 
 och förklarar årsmötet öppnat. 
 
§ 2 Val  av funktionärer för årsmötet 
 Till ordförande för mötet väljs Hasse Gustavsson. 
 Till sekreterare för mötet väljs  Lillemor Rydow 
 Till justerare, tillika rösträknare, utsågs Lena Svegare och Jan 
 Moberg. 
 
§ 3 Fastställande av röstlängd 
 Lista har cirkulerat bland de närvarande och mötet beslutar 
 fastställa denna som röstlängd. 24 medlemmar närvarande. 
 
§ 4 Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysning 
 Kassören upplyste mötet om att kallelse till årsmötet, enligt 
 stadgarna, skall vara medlemmen tillhanda senast 2 veckor 
 före årsmötet. Kallelse skickades ut 3 veckor före mötet. 
 Beslutar årsmötet att deltagarna blivit stadgeenligt kallade. 
 
§ 5 Ekonomisk redovisning 
 Kassören, Bert Nyman, redogjorde för den ekonomiska 
 berättelsen och gick igenom resultat- och balansräkning.  
 Årsmötet beslutar att lägga den ekonomiska redovisningen 
 med godkännande till handlingarna. 
 
§ 6 Styrelsens verksamhetsberättelse 
 Mötets ordförande läste upp rubrikerna i verksamhets-
 berättelsen. Efter en del redaktionella ändringar beslutar  
 årsmötet  lägga 2014 års verksamhetsberättelse till 
 handlingarna. 
 



§ 7 Revisorernas berättelse 
 Föreningens revisor, Torbjörn Olsson, läste upp 
 revisionsberättelsen där man föreslår att styrelsen beviljas 
 ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 
 
§ 8 Ansvarsfrihet 
 Årsmötet beslutar, enligt revisorernas förslag, att bevilja 
 styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 
 
§ 9 Fastställandet av antalet styrelseledamöter och ersättare 
 Enligt stadgarna skall det var sju ordinarie ledamöter och  
 fyra ersättare i styrelsen. Vår förenings styrelse består av sju 
 ledamöter men endast två ersättare.  
 Beslutar årsmötet att det i styrelsen skall vara sju ordinarie 
 ledamöter och två ersättare. 
 
§ 10  Val 
 Kassören, Bert Nyman, begärde ordet och föreslog årsmötet att 
 de avgående ledamöterna alla skulle väljas på ett år för att vid 
 nästa årsmöte delas upp på ett och två år. Detta med anled-
 ning av att regeringen valt att förlänga mandatperioden för
 nämndemännen med ett år.  
 Till ordförande för ett år föreslår valberedningen omval på 
 Lillemor Rydow.  
 Beslutar  årsmötet enligt valberedningens förslag. 
 Till ordinarie ledamöter på ett år föreslår valberedningen  
 nyval på Hans Gustavsson och Mona Nyberg samt omval på  
 Inger Jonsson, Tomas Svanström och Ann-Britt Widegren 
 Jonsson. 
 Beslutar årsmötet enligt valberedningens förslag.  
 Kassören, Bert Nyman, kvarstår ett år. 
 Valberedningen föreslår Sven Wigren och Erik Magnusson som 
 ersättare på ett år. 
 Årsmötet beslutar enligt valberedningens förslag. 
 
§ 11 Val av två revisorer jämte två ersättare 
 Valberedningen föreslår Torbjörn Olsson och Rolf G. Swedberg 
 som revisorer för ett år. 
 Årsmötet beslutar enligt valberedningens förslag. 
 Årsmötet beslutar att utse Knut Rickardsson till ersättare på 
 ett år. 



§ 12 Fastställande av antal ledamöter i valberedningen 
 Årsmötet beslutar att valberedningen skall bestå av två 
 ledamöter 
 
§ 13 Val av valberedning samt sammankallande 
 Årsmötet beslutar omval på Ritva Svemark och Torsten 
 Jonsson samt att Torsten Jonsson är sammankallande. 
 
§ 14 Beslut om medlemsavgift 
 Årsmötet beslutar att medlemsavgiften skall vara oförändrad 
 225 kr/år. Fördelning av avgiften är 175 kr till Riksförbundet 
 och 50 kr till lokala föreningen.  
 
§ 15 Av styrelsen framlagda förslag. 
 Då styrelsen ej framlagt några förslag beslutar årsmötet att 
 punkten lämnas. 
 
§ 16 Motioner 
 Medlemmarna har via anslag i nämndemannarummet 
 uppmanats att skicka in motioner till styrelsen för behandling 
 på årsmötet. 
 Då inga motioner inkommit att ta ställning till beslutar 
 årsmötet att punkten lämnas. 
 
§ 17 Övriga frågor 
 a. Kassören informerade årsmötet om att styrelsen planerar
     en föreläsning med Jonas Trolle i september. Han har skrivit 
     en bok med titeln "Kapten klänning". Han är dock ganska 
     dyr. 
 b. Kassören initierade även en endagsutflykt ned till    
     Gruvberget som är en semesterort för långtidsfängslade. 
 c. Kassören tog även upp den kommande kongressen 9-11 maj 
     dit föreningen  får skicka ett ombud.  
     Årsmötet skickar frågorna vidare till styrelsen som får 
     behandla dessa.  
 
§ 18 Avslutning 
 Ordföranden för mötet, Hans Gustavsson, överlämnade 
 ordförandeklubban till Lillemor Rydow som tackade för förnyat 
 förtroende som ordförande för föreningen.  



 Hon ville att Irene Carlsson kom fram för avtackning. Irene  har 
 varit nämndeman från 1989 och även suttit i styrelsen under 
 några mandatperioder. Ordföranden överlämnade en 
 blomsterbukett till henne. Dessutom fick Hans Gustavsson även 
 han en blomma för ett väl genomfört årsmöte. Därefter 
 avslutade ordföranden 2014 års årsmöte.  
 
  
 
 Östersund den 23 mars 2015 
 
 
 
 Vid protokollet   Mötets ordförande 
 
 
 
 
 
 .....................................  ............................. 
 Lillemor Rydow   Hans Gustavsson 
 
 
   
                      Justeras  
 
  
 
 
 ....................................  ............................. 
 Lena Svegare   Jan Moberg  
 


