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FORTSATT ÅRSMÖTE 
 
Tidpunkt (datum och klockslag) 

2011-04-11, kl. 19:08 – 19.15 
Plats (lokal och adress) 

Åsö föreningsråd, Färgargårdstorget 1, Sofiasalen 
Kopia till 

 

 
Deltagare 

18 medlemmar enligt närvarolista, 

protokollsbilaga  

 
 

 

 
Punkt och ärende Utförs av (sign) Klart 

1. Mötets öppnande 

 Klubbens ordförande P-A Söderdahl hälsar alla välkomna 

och förklarar det fortsatta årsmötet öppnat.  

 P-A redogör därefter för anledningen till detta fortsatta 

årsmöte. 

 

2. Godkännande av den föreslagna dagordningen 

 Det fortsatta årsmötet godkänner den föreslagna 

dagordningen. 

 

3. Fråga om mötet är i laga ordning utlyst 

 Det antecknas att årsmötet inleddes den 21 februari 2011 

och att dagens möte utgör en fortsättning av detta enligt beslut vid 

det inledande mötet. Mötet beslutar att det fortsatta årsmötet är 

utlyst i laga ordning. 

 

4. Fastställande av röstlängd, fullmakt skall innan mötet 

lämnas till styrelsen 

 Det beslutas att närvarolistan ska utgöra röstlängd 

(protokollsbilaga). 

 Det konstateras att några fullmakter inte har företetts inför 

det fortsatta årsmötet.  

 

5. Val av 2 justeringsmän att jämte ordföranden justera 

dagens protokoll samt val av 2 rösträknare 

 Årsmötet väljer Hans Holm och Robert Arnald att vara 

justeringsmän och rösträknare. 
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6. Uppläsning och justering av höstmötets protokoll 

 Det antecknas att punkten avhandlades vid mötet den 21 

februari 2011. 

 

7. Skrivelser och rapporter 

 Det antecknas att punkten avhandlades vid mötet den 21 

februari 2011. 

 

8. Val av ordförande att leda dagens förhandlingar till och 

med punkt elva 

 Claes Högblom väljs att leda dagens förhandlingar till och 

med punkt elva. 

 

9. Verksamhets- och förvaltningsberättelse för år 2010 

 Det antecknas att punkten avhandlades vid mötet den 21 

februari 2011. 

 

10. Revisionsberättelse 

 Revisorssuppleant Lars Lindholm redogör för innehållet i 

revisionsberättelsen. 

 I anslutning till punkten beslutas att till dagordningen 

lägga till en punkt, 10 a, under vilken frågan om disposition av 

verksamhetsårets resultat ska avgöras. 

 

10 a. Disposition av verksamhetsårets resultat 

 Årsmötet beslutar att resultatet för verksamhetsåret för 

2010 ska överföras i ny räkning. 

 

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

 Årsmötet beslutar enhälligt att bevilja styrelsen 

ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010. 

 P-A Söderdahl återtar ordförandeskapet för mötet. 

 

12. Fastställande av avgifter och arvoden 

  Det antecknas att punkten avhandlades vid mötet den 21 

februari 2011. 

 

13. Budget 2011 
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 Det antecknas att punkten avhandlades vid mötet den 21 

februari 2011. 

 

14. Motioner 

  Det antecknas att punkten avhandlades vid mötet den 21 

februari 2011. 

 

15. Val enligt stadgarna 

  Det antecknas att punkten avhandlades vid mötet den 21 

februari 2011. 

  

16. Övriga frågor 

  Det antecknas att punkten avhandlades vid mötet den 21 

februari 2011. 

 

17. Avslutning 

 P-A Söderdahl tackar de närvarande för visat intresse och 

förklarar årsmötet avslutat. 

 

--- 

Vid protokollet     Justeras 

 

 

 

 

 

Göran Olsson     P-A Söderdahl 

Vice sekreterare    Ordförande  

 

 

 

Justeras      Justeras 

 

 

 

 

Hans Holm    Robert Arnald 


