Finlandssvenska Föreningen
i Västerås
PROTOKOLL fört vid ordinarie årsmöte i Finlandsvenska Föreningen i Västerås söndagen den
2008-02-24 kl. 14:00 – 15:20 i Badelunda Kyrkskola.
§ 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.
§ 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 Hilding Backman och till sekreterare Kaj Nygrund
§ 6 Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare
Till justerare och rösträknare valdes Leif Hagvik och Dan Vikström.
60 st medlemmar deltog i årsmötet.
§ 7 Årsberättelsen
Verksamhetsberättelsen fanns tillgänglig för alla mötesdeltagare och mötesordförande
Hilding 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 kassören Siw Sandell redovisade
resultat- och balansräkningen utan anmärkningar från mötesdeltagarna.
Revisorn upplyste mötet om att redovisade intäkter var 88734:- , utgifter 71640:-,
årets vinst 17094:-, likvida medel 79234:- och kortfristiga skulder 2184:-.
§ 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Revisionsberättelsen för Finlandssvenska Föreningen i Västerås lästes upp av Kaj Nygrund.
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 2008 och
delvis för 2009:
a)

Ordförande
Viceordförande

Sven-Olof Klavus
Runar Stenlund

Nyval
Fyllnadsval

2 år
1 år

b)

Sekreterare

Margaretha Stenwall

Nyval

2 år

Kassör

Siw Sandell

Ordinarie

1 år kvar på förordnandet

Styrelseledamöter

Margareta Tarvainen

Omval

2 år

Kenneth Rosbäck

Fyllnadsval

1 år

Norma Hagvik

Ordinarie

1 år kvar på förordnandet

c)

d)

Suppleanter

Leif Hagvik
Kerstin Söderman

Ordinarie
Ordinarie

1 år kvar på förordnandet
1 år kvar på förordnandet

e)

Revisorer

Lennart Nilsson
Kaj Nygrund

Omval
Omval

1 år
1 år

f)

Revisorssuppleanter Kaj Rönn
Caj-Ole Åstrand

Omval
Omval

1 år
1 år

På valberedningens förslag valdes följande funktionärer:
g)

Kökspersonal på årsmötet 2009
Gunvi Kesa, Margareta Smevold

1 år

h)

Programkommitté

Mötet beslutade på sittande styrelsens förslag som förra året att
delegera ansvaret till aktivitetsgrupperna för att ta hand om festerna
inklusive nytt för i år biljettförsäljning vilka fördelas av styrelsen i
samråd med grupperna.
Festerna är budgeterade och ramarna bör någorlunda hållas.
Styrelsen vill fortsätta att ha rubr. koncept för att avlasta styrelsen,
dvs för att styrelsen skall få mera tid över för att sköta föreningens
förvaltning.
Ansvaret för program kommittèn har sist och slutningen styrelsen.
Styrelsen har ändock totalansvaret för våra arrangemang.

j)

Fritidskommitté

Leif Lindedahl
John Sundlin
Beatrice Nilsson
Leif Hagvik

Nyval
Omval
Omval
Omval

1 år
1 år
1 år
1 år

k)

Valberedning

Margith Winkelsjö
Ing-Marie Göransson
Sverre Smevold

Nyval
Nyval
Nyval

1 år
1 år
1 år
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§ 11 Förslag till verksamhetsplan och budget för år 2008
Styrelsens förslag till program för nästa verksamhetsår godkändes av årsmötet.
Lite utrymme för ökade kostnader finns inlagda i budgetförslaget.
§ 12 Fastställande av medlemsavgift för år 2008
Årsmötet beslutade om oförändrad medlemsavgift, d v s 120:-/år och medlem.
Styrelsen rekommenderade detta för att inte avskräcka passiva medlemmar.
§ 13 Behandling av inlämnade förslag till styrelsen, minst 14 dagar före mötet
Inga motioner har inkommit till styrelsen.
§ 14 Övriga ärenden utanför dagordningen
1. Margith föreslog att planeringsmöten hålls i april och november 2008.
Planeringsmötet lämpligtvis samtidigt som punkt 2 nedan.
2. Margith föreslog att det vore bra med ett förberedande årsmöte i november med
preliminära kandidater till nästa års styrelse.
Styrelsen gavs i uppdrag att planera för att diskutera ämnet igen på medlemsmötet
i april 2008.
3. Avtackning av avgående ledamöter
Ordförande Margith avtackade avgående ledamöter, valberedning och fritidskommitté
medlemmar för ett mycket gott arbete under verksamhetsåret med blommor och kram.
Margith Winkelsjö, Ture Viklund, Gunnel Bergkvist, Nanny Knippare, Holger Knippare
och Harry Winkelsjö.
Helena Elenius och Dage Forsgren tackades också med blommor för den goda och uppskattade
köttsoppan som de hade gjort till årsmötet.
Trubadur Sven-Olof Emet underhöll med gitarr och sång när vi åt köttsoppan.
4. Blomster
Ordförande Margith tackade mötesordförande och – sekreteraren med blommar och kram.
§ 15 Avslutning
Mötesordf. Hilding Backman tackade medlemmarna för visat intresse, tackade avgående
styrelseledamöter och valberedningens ledamöter samt andra aktiva medlemmar i Föreningen för
goda insatser under verksamhetsåret samt förklarade mötet avslutat.
Vid protokollet
------------------Kaj Nygrund

Justeringsman
------------------Justeringsman
-------------------

Protokollet justerat: Västerås 28 / 2 2008

