Finlandssvenska Föreningen
i Västerås

1/3

PROTOKOLL fört vid ordinarie årsmöte i Finlandsvenska Föreningen i Västerås söndagen den
2015-02-22 kl. 15:15 – 15:50 i Klubblokalen med 24 medlemmar närvarande.
§ 1 Mötets öppnande
Föreningens ordförande Kenneth Rosbäck hälsade de närvarande välkomna och
förklarade mötet öppnat.
§ 2 Parentation
Det har inte inkommit några rapporter eller till Föreningens kännedom
om avlidna föreningsmedlemmar år 2014.
§ 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 Gunnel Bernqvist och Gun-Lis Holmberg
§ 7 Årsberättelsen
Verksamhetsberättelsen fanns tillgänglig för alla mötesdeltagare och mötesordförande
Martin Berg gick igenom årsberättelsen avsnitt för avsnitt och mötesdeltagarna hade inga
anmärkningar eller tillägg att göra. Årsberättelsen lades med godkännande till handlingarna.
§ 8 Resultat- och balansräkning
Resultaträkning fanns tillgänglig för alla mötesdeltagare och kassören Siw Sandell redovisade
resultat- och balansräkningen utan anmärkningar från mötesdeltagarna.
Kassören informerade mötet om att redovisade intäkter var 57126:- , utgifter 47744:-,
årets resultat 9723-, likvida medel 105808:- och kortfristiga skulder 150:-.
Årsmötet beslöt att godkänna resultat och balansräkning för 2014 samt årets vinst 9723 kr.

§ 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Revisionsberättelsen för Finlandssvenska Föreningen i Västerås lästes upp av revisorn
Margareta Smevold.
Revisorerna har inte funnit anledning till anmärkning och föreslår full ansvarsfrihet för styrelsen
för det gångna verksamhetsåret.
Årsmötet beviljade enhälligt styrelsen full ansvarfrihet för det gångna verksamhetsåret 2014.
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§ 10 Val av styrelseledamöter och förtroendevalda
På valberedningens förslag valdes följande styrelse och valberedning för verksamhetsåret
2015 och delvis för år 2016, d.v.s. till och med årsmötet i februari 2016:

Ordförande

Kenneth Rosbäck

Sittande

1 år kvar

a)

Viceordförande

Ture Viklund

Nyval

2 år

b)

Sekreterare

Ann-Mari Lindqvist Rizvi Fyllnadsval 1 år

c)

Kassör

Siw Sandell

Omval

2 år *)

d)

Ledamöter

Ulla-Britt Neider
Ros-Maj Hillerström
Ingrid Back

Sittande
Nyval
Nyval

1 år kvar
2 år
2 år

e)

Suppleanter

Helena Granholm
Tapani Harju

Nyval
Sittande

2 år
1 år kvar

f)

Revisorer

Margareta Smevold
Kaj Nygrund

Omval
Omval

1 år
1 år

g)

Revisorssuppleanter Caj-Ole Åstrand
Berit Larsson

Omval
Nyval

1 år
1 år

j)

Valberedning

Omval
Omval
Nyval

1 år
1 år
1 år

Margareta Tarvainen
Britt-Marie Persson
Margith Winkelsjö

*)

*) Tillsvidare har de lovat för 1 år i taget, men mandat perioden är på 2 år.
§ 11 Förslag till verksamhetsplan och budget för år 2015
Styrelsens förslag till program för nästa verksamhetsår godkändes av årsmötet.
Mötet gav också styrelsen viss ansvarsfrihet att göra ändringar i verksamhetsplanen.

§ 12 Fastställande av medlemsavgift för år 2015
Årsmötet beslutade om oförändrad medlemsavgift, d v s 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
Mötes ordförande Martin Bergh informerade om att Republiken Finland fyller
100 År den 6 december 2017.
Med anledning av detta föreslog Martin att en arbetsgrupp tillsätts i FSV-föreningen
för att tillsammans med t.ex. Katajaiset utarbeta hur ett 100Års Jubileum kan arrangeras
och firas tillsammans i en värdig festlokal, förslagsvis på slottet med pompa och ståt
(eller nåt i stil med 90Års Jubileet 1997 i ABB’s lokal på Munkgatan som var väldigt lyckat).
§ 15 Avslutning
Avtackning
Mötesordförande Martin Bergh tackade närvarande medlemmar för visat intresse och
avgående ledamöter, valberedning samt andra delaktiga för mycket goda insatser
under verksamhetsåret 2014. Varefter Martin överlämnade klubban till Föreningens
ordförande Kennet Rosbäck.
Ordförande Kenneth Rosbäck tackade mötes ordförande och sekreterare med blommar.

Vid protokollet

Justeringsman

------------------Kaj Nygrund

------------------Gunnel Bernqvist

Justeringsman
------------------Gun-Lis Holmberg
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