
 

 
Årsmöte 2018-02-27  

Mötet hölls i Kyrkans Hus i Sundsvall.  

 

§ 1. Fråga om årsmötet blivit behörigen utlyst. 
Kretsordförande Björn Abelsson hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 
Mötet förklarade årsmötet behörigen utlyst. 
(En lista upprättades av de närvarande medlemmarna och finns som Bilaga 1) 

§ 2. Val av mötesordförande.  
Lena Almén valdes till ordförande för stämman. 

§ 3. Anmälan om styrelsens val av sekreterare för stämman.  
Birger Hjörleifsson valdes till sekreterare för stämman.  

§ 4. Val av två justerare att jämte stämmans ordförande justera protokollet.  
Lisbeth Jakobsson och Bengt Carlsson valdes att jämte stämmans ordförande justera 
protokollet.  

§ 5. Styrelsens verksamhetsberättelse.  
Verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 2017 (med en justering av 
facebookadressen) samt årsredovisningen med resultaträkning och balansräkning 
föredrogs och lades till handlingarna. (Bilaga 2) 

§ 6. Revisorernas berättelse.  
Revisionsberättelse för kretsen och fond för år 2017 föredrogs av Eila Orre och lades till 
handlingarna. (Bilaga 3A och 3B)  

§ 7. Fastställande av resultat- och balansräkning.  
Bengt Carlsson fördrog resultat- och balansräkning och mötet fastställde dessa. 
 
§ 8. Fråga om ansvarsfrihet för föregående års förvaltning.  
Mötet beviljade enhälligt styrelsen ansvarsfrihet för föregående års förvaltning. 

§ 9. Fastställande av verksamhetsplan.  
Mötet beslutade att godkänna planen. (Bilaga 4) 

§ 10. Beslut om antalet styrelseledamöter och mandatperiod för dessa.  
Mötet beslutade att antalet ordinarie ledamöter ska vara 6 st och antalet ersättare 4 st. 
Samt att de ordinarie väljs på två år (omlott), förutom ordföranden och ersättare som 
väljs på ett år. (Valberedningens förslag, bilaga 5) 



 

 

§ 11. Val av ordförande för kretsen, tillika ordförande i styrelsen.  
Björn Abelsson valdes till ordförande för kretsen tillika ordförande i styrelsen (omval).  

§ 12. Val av övriga styrelseledamöter. 
 
- Ordinarie ledamöter: 
Ingrid Wallin (nyval för 2 år) 
Johanna Öhman (omval för 2 år) 
 
Marina Andersson (nyval för 1 år, fyllnadsval efter Daniel Norman) 

Ordinarie ledamöter, som valdes 2017 med 1 år kvar: 
Moa Eld-Isaksson (vald 2017 på 2 år) 
Birger Hjörleifsson (vald 2017 på 2 år) 

- Ersättare på 1 år: 
Ann Byström (nyval) 
Lena Norell (omval) 
Lena Schölander (nyval) 
Ingrid Wiklander (omval) 

§ 13. Eventuella fyllnadsval.  
Behandlades under föregående punkt. 
 
§ 14. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter.  
Jan Bengtson (nyval) och Per Heltunen (nyval) valdes till revisorer. 
Jan-Olof Tedebrand (omval) och Hans-Erik Olsson (nyval) valdes till 
revisorssuppleanter.  

§ 15. Val av valberedning.  
Jan-Olof Tedebrand (omval) och Bengt Carlsson valdes till valberedare med Jan 
Bengtsson som ersättare. 

§ 16. Ärenden som styrelsen förelägger stämman. 
Inga sådana ärenden presenterades. 

§ 17. Ärenden som väckts genom motion.  
Inga motioner har inkommit.  

§ 18. Stämmans avslutande. 

 
Kretsordförande har ordet. 
Kretsordföranden Björn Abelsson tackade mötet för det förnyade förtroendet. Han sa 
bland annat att styrelsen gärna mottar fler förslag på aktiviteter. Därefter tackade han alla 
närvarande och förklarade mötet avslutat. 



 

Sedan bjöds på fika i form av smörgås med kaffe. Efter mötet diskuterades hur kretsen 
kan utveckla kommande års verksamhet med bland annat diskussion kring den lokala 
miljöpolitikenkäten inför årets val och möjliga frågor som kretsen kan ställa. 

 

 

Ordförande:    Vid protokollet:  

 

Lena Almén      Birger Hjörleifsson 

 

 

Justeras:      Justeras:  

 

Lisbeth Jakobsson    Bengt Carlsson  


