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Lokalavdelningens ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 

§1. Justering av röstlängd 

Röstlängden godkändes och justerades omedelbart  

§2. Val av ordförande för årsmötet 

Mötet valde Titti Jansson till årsmötets ordförande. 

§3. Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet 

Mötet valde Malin Holgersson till årsmötets protokollförare. 

§4. Val av två justerare som tillsammans med mötesordförande ska justera protokollet. De valda 

justerarna är dessutom rösträknare 

Mötet valde Helena Wassén och Helena Österberg till justerare och tillika rösträknare att jämte 

mötesordföranden justera årsmötesprotokollet. 

§5. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom lokalavdelningens medlemmar 

Mötet beslutade att bevilja närvaro- och yttranderätt för endast medlemmar i lokalavdelningen 

närvarande.  

§6. Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst 

Mötet fastslog att årsmötet blivit behörigen utlyst och medlemmarna blivit stadgeenligt kallade. 

§7. Fastställande av dagordningen 

Mötet beslutade att fastställa dagordningen. 

§8. Styrelsens årsredovisning med verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkning samt 

revisorernas berättelse 

Petra Thelander föredrog styrelsens årsredovisning och revisorns berättelse. 

Mötet noterade att lokalavdelningens resultat 2015-12-31 uppgick till 16033,82 SEK. 

Mötet noterade att lokalavdelningen tillgångar per 2015-12-31 uppgick till 41 685,89 SEK. 

§9. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst eller 

förlust 

Mötet beslutade att fastställa balans- och resultaträkningen och att uppkommen vinst på 16033,82 

SEK för verksamhetsåret 2015 ska balanseras i ny räkning. 

§10. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit till styrelsen 

Inget uppdrag inkommit.  

§11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 

Mötet beslutade enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2015 års förvaltning. 
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§12a. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan 

Titti Jansson föredrog styrelsens förslag till verksamhetsplan. 

Mötet beslutade att godkänna styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2016. 

§12b. Föredragning av styrelsens förslag till rambudget 

Petra Thelander föredrog styrelsens budgetplan. 

Mötet beslutade att fastställa styrelsens förslag till rambudget för 2016. 

§13. Beslut om antal ordinarie styrelseledamöter och val av ordförande, ordinarie ledamöter och 

suppleanter i styrelsen enligt § 7 i ”SRRS stadgar lokalavdelningar” samt beslut om 

suppleanternas tjänstgöringsordning 

Mötet beslutade att, i enlighet med valberedningens förslag, utöver ordförande välja fyra ordinarie 

ledamöter och två suppleanter. 

Till ordförande beslutade mötet att, i enlighet med valberedningens förslag, välja: 

- Titti Jansson för en period om 1 år omval.  

Till ledamöter beslutade mötet att, i enlighet med valberedningens förslag, välja: 

- Helena Wassén för en period om 2 år, omval. 

- Ulrika Larsson för en period om 2 år, omval. 

- Malin Dybeck, fyllnadsval 1 år.  

- Malin Holgersson, fyllnadsval 1 år. 

Till suppleanter beslutade mötet att, i enlighet med valberedningens förslag, välja nedanstående 

personer att tjänstgöra i angiven ordning: 

- Maria Hjärtstrom för en period om 1 år, omval.   

- Helena G Österberg för en period om 1 år, nyval.  

§14. Beslut om antal revisorer och revisorssuppleanter och val av revisor/er och revisorssuppleant/er 

enligt §8 i ”SRRS stadgar lokalavdelningar” 

Mötet beslutade att, i enlighet med valberedningens förslag, välja en revisor och en revisorssuppleant. 

Till revisor beslutade mötet att, i enlighet med valberedningens förslag, välja: 

- Sonja Nilsson för en period om 1 år, omval.  

Till revisorssuppleant beslutade mötet att, i enlighet med valberedningens förslag, välja: 

- Sara Emanuelsson för en period om 1 år, omval.  

§15. Val av valberedning enligt §9 i ”SRRS stadgar lokalavdelningar” 

Till sammankallande i valberedningen beslutade mötet att välja: 

- Malin Jönsson för en period om 1 år, omval.  

Till ledamöter i valberedningen beslutade mötet att välja: 

- Pia Salomonsson för en period om 2 år, nyval.  

- Jan Persson, 1 år, fyllnadsval 
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- .  

§16. Beslut om omedelbar justering av punkterna 13–15 

Mötet beslutade enhälligt att omedelbart justera punkterna 13-15. 

§17. Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet eller som senast tre veckor före 

årsmötet har anmälts till styrelsen. Anmälan om sådant ärende ska vara skriftlig. Till ärendet 

ska styrelsen för behandling på årsmötet avge utlåtande och lämna förslag till beslut 

Styrelsen bifaller motionen i sin helhet och vidtar åtgärder för att föra beslutet vidare. 

 

Mötesordföranden tackade alla närvarande och förklarade årsmötet avslutat. 
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BILAGA 1, RÖSTLÄNGD 

Titti Jansson 

Malin Holgersson 

Maria Hjärtström 

Helena G Österberg 

Petra Thelander 

Helena Wassén 

 

Närvarande utan rösträtt 

- 


