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VVaatttteennffaallllss  RRiinngghhaallssvveetteerraanneerr  åårrssmmööttee  22001199  

 

        PROTOKOLL 
 

Protokoll från årsmötet 13 mars 2019. 
 
1. Årsmötets öppnande. 
  
 Ordföranden Kjell Svensson öppnade mötet och hälsade alla välkommen. 

Mötet samlade 68 medlemmar varav 62 stannade för lunchen.  
(2016 68 medlemmar 2017 60 medlemmar 2018 62 medlemmar). 

 
2. Godkännande av dagordningen för mötet. 
 
 Dagordningen, som medföljde kallelsen, godkändes. 
 
3. Val av ordförande för mötet. 
  
 Jan Troedsson valdes till ordförande för mötet. 
 
4. Val av sekreterare för mötet. 
 
 Lars Gomersson valdes till sekreterare för mötet. 
 
5. Val av två (2) justeringsmän tillika rösträknare för mötet, att jämte 

ordföranden justera dagens protokoll. 
 
 Ulf Borgman och Hans Länsisyrjä valdes till justeringsmän. 

 
5B. Styrelsens förslag till stadgeändring. (Bilaga 1) 

Kjell visade de ändringar i paragraf 5 i stadgarna, som styrelsen vill att 
årsmötet godkänner.  
§ 5. - Styrelsen ska bestå av MINST fem ordinarie ledamöter. 
         (Den Webbansvarige ska inkluderas) 

       - En av de två revisorerna ska väljas på TVÅ år. 
 § 10. För ändring av stadgar krävs två tredjedels majoritet av avgivna röster 

vid ETT årsmöte. 
 

 Beslut: Årsmötet var enigt, alla 68 medlemmarna röstade ja till båda de 
förslagna ändringarna. 
Andra beslutet ska ske på höstmötet. 
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6. Fråga om kallelse till mötet skett på stadgeenligt sätt. 
 
 Kallelsen till mötet har skett på stadgeenligt sätt. (Utsänd 17 februari). 

Frågan besvarades därför med ja. 
 

7. Styrelsens verksamhetsberättelse från 2018. (Bilaga 2) 
 
 Kjell Svensson föredrog och kommenterade styrelsens berättelse om det 

gångna årets verksamheter.  
Vi är idag 291 medlemmar varav 4 stycken Hedersmedlemmar. 
  
Verksamhetsberättelsen godkändes av mötet.  
 

8. Ekonomisk redovisning av budget och Verksamhetsplan 2018. (Bilaga 3) 
 
 Föreningens ekonomi och verksamhetsplan   
 Staffan Rydin redovisade föreningens ekonomi och verksamhetsplan samt 

kommenterade resultat- och balansräkning.  
Det ekonomiska utfallet för 2018 uppvisade ett underskott på 12 168 kr.
  

 Den ekonomiska redovisningen godkändes.  
   

9. Revisorernas berättelse. (Bilaga 4) 
 
 Göran Embring läste upp revisorernas berättelse efter deras genomgång av 

föreningens räkenskaper och förvaltning. 
 Ingen anmärkning meddelades.  

 
Resultat- och balansräkning godkändes. 
 

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 
 
 Frågan besvarades med ja.  

 
11. Fastställande av budget och verksamhetsplan för år 2019, (Bilaga 5) 
 
 Program och aktiviteter under 2019. (Bilaga 6) 

Kjell redovisade styrelsens förslag på program och aktiviteter under våren och 
hösten som årets budget baseras på. 
Styrelsens förslag till budget- och verksamhetsplan för 2019  
föredrogs av Staffan Rydin. 

 Bidraget från Ringhals är för år 2019 50,000 kr.  
 
Verksamhetsplanen i sin helhet godkändes och fastställdes av årsmötet.  
  

12. Fastställande av årsavgiften. 
 
 Medlemsavgiften för 2020 fastställdes till 200 kronor. (Oförändrad). 

Medlemsavgift för ”Hedersmedlem” år 2020 är 0 kronor.                                        
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13. Val av ordförande för år 2019. (mandattid 1 år)     
   
 I enlighet med valberedningens förslag omvaldes Kjell Svensson. 
 
 
14.  Val av två (2) ordinarie styrelseledamöter för två år   (mandattid 2 år) 

 
I enlighet med valberedningens förslag nyvaldes Lars Eliasson och  
Rita Olofsson. 
 

15. Val av två (2) suppleanter för 1 år (mandattid 1 år) 

 

I enlighet med valberedningens förslag nyvaldes Roland Peterson och  
Christer Storm återvaldes. 
 

16. Val av två (2) revisorer för 1 år (mandattid  1 år) 

 

I enlighet med valberedningens förslag omvaldes Göran Embring och  
Olof Fröberg. 
   

17. Val av en revisorsuppleant för 1 år (mandattid 1 år) 

 

 I enlighet med valberedningens förslag omvaldes Kenneth Skoglund. 
 
18. Val av tre (3) personer för 1 år  till valberedning   
 varav en skall vara sammankallande (mandattid 1 år) 

Omval av Yvonne Dihne, Kjell Börjesson och Lars Gomersson 
som också är sammankallande. 
  

19. Behandling av till styrelsen hänskjutna frågor och motioner. 
 
 Inga motioner hade inkommit till styrelsen. 

 
20. Övriga frågor och aktuellt från styrelsen.  

 
- Under april genomförs resan till Bratislava och Budapest. (41 deltagare). 
 
- Årets höstmöte blir den 2 oktober. 
 
-Julbordet blir den 11 dec på Västerport. 
 

 - En ”privat” TOR resa med Stena från Varberg till Grenå är  
  inplanerad till den 6 maj. Innebär att intresserade själva inköper  
  biljett för deltagande. Informationen ligger på vår hemsida. 
 
- Inom Vattenfall finns 13 veteranföreningar. 
 
- Under 2018 tillkom 20 nya Ringhalsveteraner. 
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- Årets västsvenska veteranmöte sker i Stenungsund.  
 
- Ingrid Larsson och Staffan Rydin, som båda avgick ur styrelsen, avtackades 
av Kjell för deras engagemang i styrelsen under åren som gått.  
Vår mångårige och duktige webbansvarige, Jan Nilsson, som nu slutar  
efter 8 år som webbansvarig, avtackades också av Kjell. 
Ingrid har deltagit i styrelsearbetet i 16 år och Staffan i 4 år. 
Tack Ingrid, Janne och Staffan! 
 

21. Mötets avslutande 
 
Jan Troedsson överlämnade ordförandeklubban till den omvalde ordföranden 
Kjell Svensson som därmed fick äran att avsluta mötet.  

 
 Väröbacka 2019-03-13 
 
 Lars Gomersson   Justeras: …………………… 
 /sekreterare/    Ulf Borgman 
 
       
 ……………………………   …………………….
 Jan Troedsson    Hans Länsisyrjä 

Lunch 
När allt detta var över intogs en god lunch i info-byggnaden. 
 
Vid pennan satt Lars Gomersson! 


