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PROTOKOLL fört vid ordinarie årsmöte i ”Finlandsvenska Föreningen i Västerås” söndagen den
2006-02-26 kl. 14:00 – 15:30 i klubblokalen, Morkullegatan 14, 724 69 Västerås.
§ 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.

§ 3 Godkännande av dagordningen
Framlagd dagordning godkändes, med följande ändringar:
§ 8 Ändras till kassörens redogörelse för resultat- och balansräkning
§ 9 Revisionsberättelse och ansvarsfrihet för styrelsen
§ 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 Stig-Erik Westmark och till sekreterare Kaj Nygrund
§ 6 Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare
Till justerare och rösträknare valdes Harry Winkelsjö och Lennart Nilsson
49 st medlemmar deltog i årsmötet.
§ 7 Årsberättelsen
Verksamhetsberättelsen fanns tillgänglig för alla mötesdeltagare och mötesordförande
Stig-Erik gick igenom årsberättelsen punkt för punkt och den lades därefter med godkännande
till handlingarna.
§ 8 Kassörens redogörelse för resultat- och balansräkning
Resultaträkning fanns tillgänglig för alla mötesdeltagare och revisorn Lennart Nilsson, i kassören
Siw Sandell’s frånvaro, redovisade resultat- och balansräkningen utan anmärkningar från
mötesdeltagarna.
Revisorn upplyste mötet om att redovisade intäkter var 79596:- , utgifter 73545:-,
årets överskott 6051:-, likvida medel 80523:- och kortfristiga skulder 5495:-.

§ 9 Revisionsberättelse och ansvarsfrihet för styrelsen
Revisionsberättelsen för Finlandssvenska Föreningen i Västerås lästes upp av Lennart Nilsson.
Revisorerna har ej funnit anledning till anmärkning och föreslår full ansvarsfrihet för styrelsen
för gångna verksamhetsåret.
Årsmötet beviljade enhälligt styrelsen full ansvarfrihet för det gångna verksamhetsåret.
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§ 10 Val av styrelseledamöter och förtroendevalda
På valberedningens förslag valdes följande styrelse och funktionärer för verksamhetsåret 2006 och
delvis för 2007:
a)

Ordförande
Viceordförande

Margith Winkelsjö
Ture Wiklund

Omval
Ordinarie

2 år
1 år kvar på förordnandet

b)

Sekreterare

Gunnel Bernqvist

Nyval

2 år

Kassör

Siw Sandell

Ordinarie

1 år kvar på förordnandet

Styrelseledamöter

Margareta Tarvainen

Nyval

2år

Henrik Sandell
Margareta Stenvall

Ordinarie
Ordinarie

1 år kvar på förordnandet
1 år kvar på förordnandet

Suppleanter

Levi Öhrn
Henry Nylund

Ordinarie
Ordinarie

1 år kvar på förordnandet
1 år kvar på förordnandet

d)

Revisorer

Lennart Nilsson
Kaj Nygrund

Omval
Omval

1 år
1 år

e)

Revisorssuppleanter Kaj Rönn
Caj-Ole Åstrand

Omval
Omval

1 år
1 år

c)

På valberedningens förslag valdes följande funktionärer:
f)
g)

Kökspersonal
Biljettförsäljare

Enl. bilaga 1
Tore Bergström
Sverre Smevold
Tore Nilsson
Dage Forsgren

Omval
Omval
Omval
Omval

1 år
1 år
1 år
1 år
1 år

h)

Programkommitté

Else-Maj Nilsson
Gunnel Back
Dagny Folke
Styrelseledamot

Omval
Nyval
Omval
Nyval

1 år
1 år
1 år
1 år

k)

Fritidskommitté

Harry Winkelsjö
Henrik Sandell
John Sundlin
Beatrice Nilsson
Siv Sandell

Omval
Omval
Omval
Nyval
Nyval

1 år
1 år
1 år
1 år
1 år

j)

Valberedning

Rolf Karp
Kerstin Söderman

Omval
Nyval

1 år
1 år

suppleant
ansv. för resp. fest

§ 11 Förslag till verksamhetsplan för år 2006
Styrelsens förslag till program för nästa verksamhetsår godkändes av årsmötet.
Budgetplan för 2006 visar ca 28 000:- ökning mot bugetplan 2005.
Motivirering till detta är bl a en stor Trubadurafton med Håkan Streng i mars och ev en Norsk
trubadur afton i höst. Ökade utgifter i budgetförslaget är utbalanserade med ökade intäkter.
Posten förbrukningsinventarier är en investering i enhetliga stolar i klubblokalen.
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§ 12 Fastställande av medlemsavgift för år 2006
Årsmötet beslutade om oförändrad medlemsavgift, d v s 120:-/år och medlem.
§ 13 Behandling av inlämnade förslag till styrelsen, minst 14 dagar före mötet
Motion daterad 2006-01-23 och inlämnad av Margith Winkelsjö angående
§ 3 MEDLEMSKAP (förslag till komplettering av stadgan)
”Till medlem i föreningen kan antagas varje finlandssvensk samt dennes familjemedlemmar
och övriga oberoende av nationell ursprung, intresserade av att arbeta för föreningens syfte”.
Motionen berörde mötesdeltagarna och en hel del inlägg gjordes av mötesdeltagarna som i
diskussionen resulterade i följande förslag:
1. att motionen tillstyrkes
2. att motionen avslås, samt
3. bordläggning
Ordförande ställde proposition på förslagen och efter votering beslöt årsmötet att
motionen avslås.
§ 14 Övriga ärenden utanför dagordningen
1. Det var en hel del frågor om samlingslokalen m a p städning, frågor om vaktmästare etc.
•

Tyvärr finns det ingen vaktmästare som gör visuell inspektion av lokalen efter varje möte

•

Hyra för städning av samlingslokalen kostar ca 15000:- / år. Alltså inget alternativ.

•

Varje grupp och envar som utnyttjar lokalen ansvarar för att lokalen blir städad, porslinet
rengjort och återställt direkt efter varje utnyttjande tillfälle.
Styrelsen får i uppdrag att hantera om regler skall förtydligas och ytterligare information
skall delges nyttjarna.

2. Barnjulfest
En mötesmedlem klagade på att julklapparna ej fördelades rättvist .
Medemmen föreslog att det skall vara en rättvis fördelning av julklapparna,
d v s lika många och likvärdiga.
1. Julfest m.fl.
Else-Maj Nilsson och Boris Grönkvist föreslår programdeltagande från varje
aktivitesgrupp. Årsmötet förslag är att styrelsen får i uppdrag att arbeta med dessa frågor.
Förslagsvis kan styrelsen diskutera detta med aktivitets grupperna på de förtroendevaldas
planeringsmöte, d v s sondera gruppernas inställning till medverkan.
2. Avtackning av avgående styrelsemedlemmar med blommor
Ordförande Margith Winkelsjö tackade de avgående styrelsemedlemmarna för ett mycket
gott arbete, överlämnade blommor och en stor kram till:
• Viking Ekholm, ledamot som började med föreningens hemsida.
• Dan Wikström, ledamot som har varit sekreterare i 2år.
Obs! Dan upplyste medlemmarna om hur viktigt det är att inte glömma att berömma
styrelseledamoterna för det krävande arbete som de utför ideelt för Föreningens bästa.
3. Blomster
Ordförande Margith tackade mötesordförande och –sekreteraren samt kökspersonalen för
ett väl utfört arbete med blommor och en stor kram.
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§ 15 Avslutning
Mötesordf. Stig-Erik Westmark tackade medlemmarna för visat intresse, tackade avgående
styrelseledamoter och valberedningens ledamoter för goda insatser samt förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Justeringsman

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

------------------Harry Winkelsjö

Justeringsman
------------------Lennart Nilsson

Protokollet justerat: Västerås . . . /. . . 2006

