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PROTOKOLL
Fört vid årsmöte med SRFS
Tid: 2016–04–06, kl 14.00-15.30
Plats: SRF-huset, Enskede

§ 1. Mötets öppnande, parentation
Bertil Sköld öppnade årsmötet och hälsade de närvarande välkomna. Parentation hölls över de medlemmar som avlidit sedan förra årsmötet: Ove
Nilsson Halmstad, Ebba Elisabet Svensson Huddinge, Gulli Moberg Sundsvall, Kersti Holmberg Skogås. De avlidna hedrades med en tyst minut.
§ 2. Mötets behöriga utlysande
Fastslogs att mötet utlysts i stadgeenlig ordning.
§ 3. Röstlängd
Deltagarna ropades upp och 41 röstberättigade medlemmar kunde noteras
i röstlängden.
§ 4. Fastställande av dagordning
Styrelsens förslag till dagordning godkändes.
§ 5. Val av mötesfunktionärer
a) Till mötesledare valdes Eva Björk.
b) Till mötessekreterare valdes Maj Larsson.
c) Till protokolljusterare och tillika rösträknare valdes Sune Olsson och
Catarina Edgar.
§ 6. Rapporter
Före årsmötet informerade Eva Björk, SRF, och Fredrik Stenberg, IRIS Förvaltning, om vad som är aktuellt inom respektive områden.
§ 7. Styrelsens årsberättelse för år 2015
Bertil Sköld föredrog årsberättelsen varefter den lades med godkännande
till handlingarna.

§ 8. Revisorns berättelse
Karl Gunnar Roth föredrog revisionsberättelsen varefter den godkändes
och lades till handlingarna.
§ 9. Resultat- och balansräkning
Den ekonomiska rapporten fastställdes och godkändes och lades därefter
till handlingarna.
§ 10. Ansvarsfrihet
På revisorns förslag beviljades styrelsen ansvarsfrihet för 2015 års förvaltning.
§ 11. Medlemsavgift
Medlemsavgiften för år 2017 fastställdes till oförändrad 100 kronor.
§ 12. Styrelseval
a) Till föreningens ordförande för det kommande året omvaldes Bertil
Sköld.
b) Jan Delvert, Maj Larsson och Eva Setréus omvaldes för ett år och Viviann Emanuelsson nyvaldes för ett år.
§ 13. Val av revisor
Till ordinarie revisor för ett år omvaldes Karl Gunnar Roth med Tage Ögren
som ersättare.
§ 14. Val av aktivitetskommitté
Som medlemmar i aktivitetskommittén omvaldes Siw Liljeqvist och nyvaldes Catarina Edgar. En styrelseledamot skall ingå i aktivitetskommittén.
Styrelsen utser denna person.
§ 15. Val av valberedning
Till valberedning omvalde årsmötet Elisabeth Ståhl, Gunnar Sandström och
Dagny Georgii. Elisabeth är sammankallande.
§ 16. Kommande aktiviteter
Vårutflykt 26 maj till museum i Fisksätra. Fokus på slaget vid Stäket år
1719. Guidad tur, restaurang. Till hösten utfärd samt adventsmiddag. Medlemmarna är välkomna att lämna förslag på aktiviteter.
§ 17. Övriga frågor
Inga övriga frågor förelåg.

§ 18. Avslutning
Bertil Sköld tackade Eva för ett väl genomfört årsmöte och tackade å styrelsens vägnar för det förnyade förtroendet.
Därefter förklarades årsmötet avslutat.
Sedan följde lättsam samvaro i matsalen med mycket goda snittar, vin eller
öl samt kaffe och en stor chokladbiskvi.
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