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1. Mötets öppnande
Till mötesordförande väljs Hans Granberg. Och till mötessekreterare väljs Malin Holmgren. 
Ordförande förklarar mötet öppnat och hälsar alla välkomna. 

2. Upprättande av röstlängd
Ordförande skickar runt närvarolista tillika röstlängd. Denna bifogas även i protokollet. 

3. Val av justerare
Årsmötet väljer Frida Lindström och Gunnar Pettersson, som justerare. 

4. Årsmötet behörigt utlyst
Årsmötet anses behörigt utlyst.

5. Årsredovisning
Hans går igenom årsredovisningen, som också bifogas i protokollet. Kenneth redogör även för 
föreningens ekonomi. Under året har föreningen totalt haft intäkter på 113 005 kronor samt 
utgifter på 112 122,98 kronor. Vilket ger ett resultat på; 882,02 kronor.

Under året har styrelsen investerat i bland annat diskmaskin, kyl, frys, hatthylla samt 
datorskåp.

Tjärdalen framför att de önskar ta del av de ekonomiska bidrag, som föreningen får ifrån 
kommunen för skötsel av lekparken på 2400 kronor/år. Detta då Tjärdalen sköter all skötsel i 
form av bland annat gräsklippning. 

6.  Revisorernas berättelse
Rodney Wilhelmsson redogör för revisorernas berättelse. Revisorerna Rodney Wilhelmsson 
samt Roland Boström beviljar styrelsen ansvarsfrihet. 

7. Fastställande av resultat- och balansräkning 
Kenneth redogör för resultat och balansräkningen. 

8. Ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning
Styrelsen beviljas av årsmötet svarsfrihet. 

9. Beslut om årsavgift
Årsmötet beslutar att låta årsavgiften ligga kvar på 100/50 kronor, för 2013.

10. Val av ledarmöten och suppleanter i styrelsen
Valberedningen Anna Hilmersson, Frida Lindström och Rodney Wilhelmsson redogör för 
valberedningens arbete:

a.) Kassör - Kenneth Sandberg har för avsikt att avgå, som kassör. Valberedningen har 
inget förslag på ny kassör. Årsmöte beslutar att kassörsuppdraget, får ligga på 
styrelsens axlar, fram tills att en ny kassör vald. Under året fortsätter styrelsen att leta 
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kassör, och har frihet att inom styrelsen tillsätta kassör. 

b.) Val av 3 ledarmöten (efter Malin, Gunnar och Christina) – Malin Holmgren, Gunnar 
Pettersson och Christina Sandström väljs alla om på 2 år. 

c.) Val av 2 ledarmöten (efter Hans-Olof Olovsson och Håkan Uusimäki)- Väljs Richard 
Degerman och Kenneth Sandberg in. De väljs båda på 1 år.

d.) Val av 3 suppleanter -  Karl-Gustav Forsberg, Gunilla Granberg och Margaretha 
Lundberg omväljs. 

11. Val av revisorer och revisorssuppleanter
Roland Bostöm och Rodney Wilhelmsson omväljs som revisorer. Staffan Nordström omväljs 
som revisorsuppleant. 

12. Val av ledarmöten i valberedningen
Denna punkt missar årsmötet att ta upp. Styrelsen får kontakta 2011 års valberedning; Anna 
Hilmersson (sammankallande), Frida Lindström och Stig Granberg, och höra ifall de kan 
tänka sig att fortsätta 2012. 

13. Övriga frågor
Frågan om till vilket område Klubben-området skall tillhöra kommer upp. Denna fråga 
överlåts till styrelsen. 

14. Mötet avslutas
Ordförande Hans Granberg tackar Kenneth Sandberg, för alla år som ordförande och kassör, 
med blommor. Hans tackar även alla medverkande för deltagande vid årets möte.

---------------------------------------------
Malin Holmgren
Sekreterare

--------------------------------------------- ------------------------------------------------
Frida Lindström Gunnar Pettersson
Justerare Justerare
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