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Datum: 2015-03-18  Tid: 18:30 

Plats: Smedjegatan 24, plan 4, Luleå 

Närvarande enligt bilagd förteckning. 

 

1. Mötets öppnande 
Göran Lidén hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 
 

2. Val av mötesordförande 
Årsmötet beslutade att välja Hans-Erik Östers till mötesordförande 
 

3. Val av mötessekreterare 
Årsmötet beslutade att välja Lena Lindbäck till mötessekreterare 
 

4. Val av två justerare till årsmötesprotokollet 
Årsmötet beslutade att välja Lena Lindqvist och Ulf Kvist att justera protokollet. 
 

5. Godkännande av dagordning 
Årsmötet beslutade att välja att godkänna dagordningen med en justering, ett tillägg ”Övriga 
frågor” som punkt 20. 
 

6. Fastställande av röstlängd 
Antalet röstberättigade medlemmar räknades och antecknades. 
Årsmötet beslutade att fastställa röstlängden. 
 

7. Årsmötets behöriga utlysande 
Årsmötet beslutade att anse årsmötet enligt stadgarna behörigen utlyst. 
 

8. Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse 
Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse för verksamhetsår presenterades kort av 
kassör Börje Ulander för årsmötet. 
Årsmötet beslutade att godkänna verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse och lägga 
dessa till handlingarna. 
 

9. Revisionsberättelse och fastställande av balansräkning 
Revisorsberättelse och balansräkning presenterades för årsmötet. 
Årsmötet beslutade att fastställa balansräkningen och lägga den till handlingarna. 
 

10. Frågan om ansvarsfrihet för avgående styrelse 
Årsmötet beslutade att bevilja den avgående styrelsen ansvarsfrihet. 
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11. Fastställande av medlemsavgift för kommande år 
Årsmötet beslutade att fastställa medlemsavgiften för kommande år till 100 sek, dvs är 
oförändrad avgift. 
 

12. Fastställande av verksamhetsplan och budget för kommande år  
Årsmötet beslutade att fastställa verksamhetsplanen och budgeten för kommande år i 
enlighet med utlämnat och redovisat förslag till verksamhetsplan. 
 

13. Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag 
Inga motioner eller förslag från styrelsen har inkommit till årsmötet. 
 

14. Val av ordförande 
Förslag till ordförande Göran Lidén. 
Årsmötet beslutade att välja Göran Lidén till ordförande. 
 

15. Val av två ledamöter för 2 år 
Valberedningen presenterar sitt förslag till ledamöter, sittande Lena Lindbäck och Börje 
Ulander. 
Årsmötet beslutade att välja Lena Lindbäck och Börje Ulander till ledamöter. 
 

16. Val av två suppleanter för 1 år 
Förslag till suppleanter, sittande Jesper Andersson och Martina Bergman. 
Årsmötet beslutade att välja Jesper Andersson och Martina Bergman till suppleanter. 
 

17. Val av revisor för 1 år 
Förslag till revisor, sittande Hans-Erik Östers. 
Årsmötet beslutade att välja Hans-Erik Östers till revisor.  
  

18. Val av revisorsuppleant för 1 år 
Förslag till revisorsuppleant Roger Eliasson som revisorsuppleant. 
Årsmötet beslutade att välja Roger Eliasson som revisorsuppleant. 
 

19. Val av valberedning 
Förslag gavs Carina Olofsson som medlem i valberedningen och Agneta Wikström som 
sammankallande. 
Årsmötet beslutade att välja de två att ingå i valberedningen, Carina Olofsson som medlem i 
valberedningen och Agneta Wikström som sammankallande. 
 
 

20. Övriga frågor  
Förslag att en symbol sätts ut i medlemsförteckningen så att det framgår vilka av 
medlemmarna som är svampkonsulenter, förslagsvis en svamp framför dessas namn. 
Beslutades att detta genomförs. 
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21. Mötets avslutande 
Mötesordförande tackade alla närvarande och förklarade årsmötet avslutat. 
 
 
 
-----------------------------------   
Göran Lidén, ordförande    
 
 
-----------------------------------  ----------------------------------- 
Ulf Kvist, vice ordförande  Lena Lindqvist, justerare 
 


