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Plats: Studiefrämjandet,  2016-03-05 
Jönköping   § 1 – 20 
Närvarande: 16 personer 
varav en icke medlem 
    
 
§ 1 Mötet öppnas 
 Ordförande Morgan Thorell hälsade alla varmt välkomna och öppnade mötet. 
 
§ 2 Fastställande av röstlängd 
 Beslutades att röstlängden fastställs om behov uppstår. 
 
§ 3 Val av mötesordförande 
 Till mötesordförande valdes Morgan Thorell. 
 
§ 4 Anmälan om protokollförare 
 Avdelningsstyrelsens anmälan om protokollförare vid mötet: Ulla Görl-
 Appelkvist. 
 
§ 5 Val av två justerare, tillika rösträknare 

Mötet utsåg Maire Pyrrö och Elena Jans att utöver mötesordföranden justera 
protokollet samt att vara rösträknare. 

 
§ 6 Närvaro- och yttranderätt för icke medlemmar i avdelningen 

Mötet beslutade ge närvaro- och yttranderätt även till en närvarande icke 
medlem. 

 
§ 7 Frågan om mötet blivit stadgeenligt utlyst 
 Avdelningsmötet konstaterade att mötet blivit stadgeenligt utlyst. 
 
§ 8 Fastställande av dagordning 
 Upprättat förslag till dagordning antogs i sin helhet. 
 
§ 9 Föredragning av  
a. verksamhetsberättelse för avdelningen 

Årsmötet fick några minuter på sig att läsa igenom verksamhetsberättelsen. Inga 
kommentarer. 

 
b. årsbokslut med balans- och resultaträkning 

Hans Olofsson gav kortfattat bakgrunden till de lägre inkomsterna och därmed 
också utgifterna jämfört med föregående verksamhetsår. 
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Olof Lydén föreslog att nya dummies köps in eftersom en del gamla blivit så 
slitna att de sjunker i vattnet. Och varför inte satsa på presenningar att spänna 
upp mellan träden i stället för att sätta upp tält, tyckte han. 
Årsmötet beslutade att i första hand provledare tillskrivs med önskemål om att 
komma med tips på materiel som kan förenkla och förbättra verksamheten.  

 

c. revisorernas berättelse 
Då ingen av revisorerna var närvarande fick årsmötesdeltagarna läsa deras 
berättelse på ”vita tavlan”. Berättelsen, med tillstyrkan om ansvarsfrihet, lades 
därefter till handlingarna.  
 

§ 10  Fastställande av balans- och resultaträkning 
 Årsmötet beslutade  
 att fastställa bokslutet med balans- och resultaträkning och 
 att föregående års överskott fastställs. 
  
§ 11 Beslut om ansvarsfrihet 
 Mötet beslutade att ge avdelningsstyrelsen full ansvarsfrihet för den tid 
 revisionen omfattar. 
 
§ 12 Förslag till och beslut om    
a. verksamhetsplan för 2016  

Uppgjort förslag till verksamhetsplan för 2016 presenterades. 
Årsmötet beslutade anta densamma. 
Elena Jans tyckte att avdelningen borde göra något för ungdomarna i Småland. 
Årsmötet beslutade ge Elena i uppdrag att dra upp riktlinjerna för och utlysa en 
ungdomsträff för att undersöka intresset. 

 
b. budget för 2016   

Årsmötet beslutade anta budgeten i befintligt skick. 
 

c. villkor för reseersättning till avdelningens funktionärer 
Årsmötet beslutade att de statliga bestämmelserna för reseersättning, 18,50 per  

 mil, utgår till styrelseledamöter, domare, ringsekreterare, provledare och 
 kommissarier. 
 
 ****** 
 Årsmötet ajournerades för kaffepaus varefter förhandlingarna återupptogs. 
 
 ****** 
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§ 13 Val av ordförande 
 Morgan Thorell omvaldes som ordförande i avdelningsstyrelsen för 1 år
      
§ 14 Val av ordinarie styrelseledamöter 
 Som ordinarie ledamöter i avdelningsstyrelsen valdes 
 Dan Axelsson Nyval 2 år 
 Magnus Lindström Omval 2 år 
 Ulla Görl-Appelkvist Omval 2 år 
 Sara Djurstedt Fyllnadsval 1 år 
 
§ 15 Val av styrelsesuppleanter och beslut om tjänstgöringsordning 
 Som styrelsesuppleanter valdes 

1. Maire Pyrrö Omval 1 år 
2. Sofie Alfredsson Nyval 1 år  
  

§ 16 Val av två revisorer och två revisorsuppleanter 
Till ordinarie revisorer valdes 
Jessica Svensson Omval 1 år 
Pia Grundell   Omval 1 år 
Till revisorsuppleanter valdes 
Cecilia Riesle Olsson Omval 1 år 
Hans Olofsson Nyval 1 år 

     
§ 17 Val av valberedning 
 Som valberedning utsågs  
 Olof Lydén  Sammankallande 1 år 
 Maria Cedersmyg Nyval 2 år 
  
§ 18 Beslut om omedelbar justering av punkterna 13-17 
 Paragraferna 13-17 förklarades omedelbart justerade. 
 
§ 19 Övrigt 

Frågan om någon form av belöning till funktionärer vid våra prov och tävlingar 
togs upp. Ett annat distrikts belöningssystem för medhjälpare vid prov 
presenterades men fick inget gehör. 
I stället antogs Maria Cedersmygs förslag att försöka arrangera en aktivitet i stil 
med funktionärsdagarna på Asa för något år sedan.  
 Årsmötet beslutade ge Maria Cedersmyg och Olof Lydén i uppdrag undersöka 
tid och plats för en sådan aktivitet samt vilket innehåll den skulle kunna ha. 
Christel Axelsson åtog sig att göra upp en funktionärslista och hålla den àjour. 
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Morgan Thorell avtackade avdelningens kassör sedan sju år tillbaka, Hans 
Olofsson, med blommor. Blommor även till avgående valberedarna Jonas 
Mjärling och Christel Axelsson. 

 
§ 20 Mötet avslutas 

Mötesordföranden Morgan Thorell tackade årsmötesdeltagarna samt för förnyat 
förtroende som ordförande i avdelningen och avslutade mötet. 
      
Vid protokollet  Justerat den 6/3 2016  
 
Ulla Görl-Appelkvist  Morgan Thorell  
Ulla Görl-Appelkvist  Morgan Thorell 

Mötesordförande 
 

Justerat den 6/3 2016  Justerat den 6/3 2016 
 

 Maire Pyrrö   Elena Jans 
 Maire Pyrrö   Elena Jans 

 
 

    
 


