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PROTOKOLL fört vid ordinarie årsmöte i Finlandsvenska Föreningen i Västerås
söndagen den 2013-02-24 kl. 15:00 – 15:45 i Klubblokalen med 26 medlemmar närvarande.
§ 1 Mötets öppnande
Föreningens ordförande Margith Winkelsjö hälsade de närvarande välkomna och
förklarade mötet öppnat.
§ 2 Parentation
Under året avlidna medlemmar hedrades med en tyst minut.
Margith Winkelsjö läste en dikt av Bo Setterlind, en tänkvärd och fin dikt för att hedra
De avlidnas minne. Efter detta sjöng medlemmarna ”Härlig är jorden .. ”
§ 3 Godkännande av dagordningen
Framlagd dagordning godkändes.
§ 4 Fråga om mötets behöriga utlysande
Mötet konstaterade årsmötet vara i behörig ordning utlyst inom stadgad tid.
§ 5 Val av mötesordförande och mötessekreterare för årsmötet
Till mötesordförande valdes Martin Bergh och till sekreterare Kaj Nygrund.
§ 6 Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare
Till justerare och rösträknare valdes Kent Östman och Norma Hagvik.
§ 7 Årsberättelsen
Verksamhetsberättelsen (VB) fanns tillgänglig för alla mötesdeltagare och mötesordförande
gick igenom årsberättelsen avsnitt för avsnitt och mötesdeltagarna hade inga anmärkningar
förutom Revisionsberättelsen (RB) som var från år 2012, på sidan 14 i VB. Årsmötet godkände
att rätt Revisionsberättelse daterad 30 januari 2013 biläggs i VB för 2012 års räkenskaper.
Årsberättelsen lades med godkännnade till handlingarna.
§ 8 Resultat- och balansräkning
Resultaträkning fanns tillgänglig för alla mötesdeltagare i Verksamhetsberättelsen.
Kassören redovisade resultat- och balansräkningen utan anmärkningar från mötesdeltagarna.
Kort summering: Intäkter för år 2012 var 108255:- inkl. bankränta 967:-, utgifter 122112:-,
2012 års förlust är således -13857:- och att förlusten berodde på 60-Års Jubileet,
likvida medel 86421:- och kortfristiga skulder -4780:-.
Årsmötet beslöt att fastställa resultat och balansräkning för år 2012 inklusive dess förlust
på -13857:- som överförs till det nya räkenskaps året 2013.
§ 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Revisionsberättelsen för Finlandssvenska Föreningen i Västerås lästes upp av revisorn
Kaj Nygrund. Revisorerna har inte funnit anledning till anmärkning och föreslår full ansvarsfrihet
för styrelsen för det gångna verksamhetsåret 2012.
Årsmötet beviljade enhälligt styrelsen full ansvarfrihet för det gångna verksamhetsåret 2012.
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§ 10 Val av styrelseledamöter och förtroendevalda
På valberedningens förslag valdes följande styrelse och funktionärer för verksamhetsåret 2013
och delvis för år 2014, d.v.s. till och med årsmötet i februari 2014:
A) Ordförande
B) Viceordförande

Kenneth Rosbäck
Bo Whilman

Tilläggsval
Nyval

1 år
2 år

C) Kassör

Siw Sandell

Omval

2 år

D) Sekreterare

Margith Winkelsjö

Tilläggsval

1 år

E) Ledamöter

Kent Östman
Berit Larsson
Ulla-Britt Neider

Nyval
Omval
Ordinarie

2 år
2 år
1 år kvar

F)

Dan Vikström
Ingrid Back

Omval
Ordinarie

1 år
1 år kvar

Margareta Smevold
Kaj Nygrund

Nyval
Omval

1 år
1 år

Omval
Omval

1 år
1 år

Suppleant

G) Revisorer

H) Revisorssuppleanter Ros-Maj Hillerström
Caj-Ole Åstrand
I)

Friskvårdskommittè
Kommittèn vakant tillsvidare, gruppledare sökes för att driva
denna friskvårds funktion. Rubricerade godkändes på årsmötet
för vidare adressering av ärendet till styrelsen för vidare diskussion
tillsammans med deltagande medlemmar på kommande inplanerade
medlemsmöte den 24 Mars.

J)

Valberedning

Sverre Smevold
Lilli Raunås
Margaretha Tarvainen

Omval
Omval
Omval

1 år
1 år
1 år

§ 11 Förslag till verksamhetsplan och budget för år 2012
Styrelsens förslag till program för detta verksamhetsår godkändes av årsmötet.
§ 12 Fastställande av medlemsavgift för år 2013
Årsmötet beslutade om oförändrad medlemsavgift med 150:-/år och medlem.
§ 13 Behandling av inlämnade förslag till styrelsen, minst 14 dagar före mötet
Inga motioner har inlämnats till styrelsen.
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§ 14 Övriga ärenden utanför dagordningen
Avtackning
Ordf. Margith Winkelsjö och Vice ordf. Kenneth Rosbäck tackade avgående ledamöter för ett
mycket gott arbete under verksamhetsåret 2012.
Avgående sekreteraren Ann-Mari Lindqvist Rizvi, icke närvarande, fick en eloge av styrelsen
för sitt utmärkta förenings arbete 2012.
Sittande Ordf. Margith Winkelsjö och nya Ordförande Kenneth Rosbäck tackade mötes
Ordförande Martin Bergh och mötes sekreteraren Kaj Nygrund med blommar.
Ordf. Margith Winkelsjö och Vice ordf. Kenneth Rosbäck tackade också valberedningens
ledamöter, Lillie Raunås, Sverre Smevold och Margareta Tarvainen för ett mycket gott arbete
under verksamhetsåret.
Tillträdande Ordf. Kenneth Rosbäck tackade också avgående Ordf. Margith Winkelsjö med
blommor för ett enastående engagemang och det enorma arbete hon har lagt ner på föreningen.
Ett tack också till styrelsen som fixade det goda kaffet med en god bit för var och en av de goda
morotskakorna.
§ 15 Avslutning
Mötesordförande Martin Berg tackade medlemmarna för visat intresse, tackade avgående
styrelseledamöter, revisorer och valberedningens ledamöter samt andra aktiva medlemmar i
Föreningen för goda insatser under verksamhetsåret 2012 och han överlämnade symboliskt
klubban till nye ordförande Kenneth Rosbäck som fick i uppdrag att avsluta årsmötet.
Ordförande Kenneth förklarade sedan årsmötet avslutat.
Vid protokollet:

Mötes Ordförande

_____________
Kaj Nygrund

_____________
Martin Bergh

Justeringsman:

Justeringsman:

_____________

_____________

Norma Hagvik

Kent Östman

Protokollet justerat: Västerås den 2 mars 2013

