
 Sida 1 

 

 

Protokoll Årsstämma Framtid Fristad 
2017-03-23 kl. 18:30, Fristads Folkhögskola 

 
 
 
 

1 Mötet öppnas 
Leif Andersson hälsade de närvarande välkomna. 
 

2 Mötets behöriga utlysande 
Stämman godkände att mötet var utlyst enligt stadgarna. 
 

3 Fastställande av dagordning 
Stämman godkände föreslagen dagordning. 
 

4 Fastställande av röstlängd för mötet 
Stämman godkände röstlängden (lista skickades runt för påskrift). 
 

5 Val av ordförande för mötet 
Stämman valde Leif Andersson. 
 

6 Val av vice ordförande för mötet (punkt 9-11) 
Stämman valde Mikael Nilsson. 
 

7 Val av sekreterare till mötet 
Stämman valde Kjell-Ove Sethson som sekreterare. 
 

8 Val av 2 protokolljusterare 
Sune Ström och Daniel Castor valdes att tillsammans med ordförande Leif 
Andersson justera protokollet. 
 

9 Förvaltning och ekonomi  
Mikael Nilsson fungerade som ordförande i punkterna 9-12. 

 
a.) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste 

verksamhetsåret 
Styrelsens verksamhetsberättelse presenterades, vilken godkändes av 
stämman och lades till handlingarna. 
 

b.) Styrelsens förvaltningsberättelse över styrelsens förvaltning 
under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret 
Stämman fastställde resultat och balansräkning. 

 
10 Hantering av årets överskott 

Stämman beslutade att överskottet från 2016 överförs till 2017 års 
förvaltning och för föreningen att använda för aktiviteter och projekt enligt 
Verksamhetsplan för 2017. 
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11 Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det 
senaste verksamhets-/räkenskapsåret 
Revisorernas berättelse presenterades, vilken godkändes av stämman. 

 
12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser 

Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet. 
 

13 Fastställande av medlemsavgifter 
Årsmötet fastslog avgifter enligt följande: 
Medlemsavgift för 2017 
Föreningar   150 kr 
Företag  500 kr 
 
Serviceavgift för 2017 
Föreningar  kostnadsfritt 
Företag, 1 anställda kostnadsfritt 
Företag, 2-10 anställda 500 kr 
Företag, 11- anställda 1500 kr 
 

 
14 Fastställande av verksamhetsplan för det kommande verksamhets-

/räkenskapsåret 
Stämman godkände föreslagen verksamhetsplan. 
 

15 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner 
Det fanns inga inkomna motioner att behandla. 
 

16 Val 
a) Föreningens ordförande för en tid av 1 (ett) år 

Stämman valde Linda Gustafsson Bodén som ordförande på ett år. 
 

b) Halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 (två) 
år 

Stämman valde: Sune Ström, Ewa Dolck, Mikael Bertilsson. 
 

c) 2 suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för 
en tid av 1 (ett) år 

Stämman valde Daniel Castor, Christian Rudensjö. 
 

d) 2 revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val 
får inte styrelsens ledamöter delta. 

Omval: Niklas Forsström och Tomas Brissman. 
Omval: Sören Larsson revisorssuppleant. 

 
e) 3 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en 

skall utses till ordförande 
Stämman valde Bo Lindvert (sammankallande), Ulrika Nyberg och Leif 
Andersson. 
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17 Mötet avslutas 
Leif Andersson avslutade mötet och tackade för visat intresse. Som 
avgående ordförande förärades Leif med en blomma för sina insatser i 
föreningen och för Fristad. Även övriga avgående ledamöter och 
valberedning tackades särskilt. 
 

 
 
 

 
………………………………………… ……………………………………………… 
Sekreterare Kjell-Ove Sethson Ordförande Leif Andersson 

 
 
 
 
 

………………………………………… …………………………………………….... 
Justerare Sune Ström  Justerare Daniel Castor 


