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Närvarande:Se närvarolista i Bilaga

1

1

Årsmötet öPPnas

Inger Kallings hälsade välkommen och förklarade årsmötet öppnat.

2

Mötets behöriga utlYsande

Godkändes av mötet.

3

Val av mötesfunktionärer

sekreterare för årsmötet
att jämte ordftjranden
valdes
valdes Ewa Lennqvist. Rune Ström och Birgitta Nisser
justera dagens Protokoll.

Till ordförande för årsmötet valdes Jörgen Bergström. Till

4

Verksamhetsberättelsen för 2016

Bilaga 2
Verksamhetsberättelsen presenterades. Den godkändes av mötet.

5

Kassörens ekonomiska redogörelse

2016'
Rolf Larsson presenterade den ekonomiska redogörelsen för verksamhetsåret
Den godkändes. Bilaga 3.

6

Revisorernas utlåtande och förslag

Bilaga 3' Årsmötet
Jan-Eric Malm läste upp revisorernas utlåtande och forslag'
forslag
godkande revisorernas utlåtande och beslutade i enlighet med revisorernas
att
dels fastställa presenterad resultat- och balansräkning och
dels överftira aktuella utgående balanser i ny räkning'.

7

Frågan om ansvarsfrihet fiir styrelsen

års förvaltning
Årsmötet beviljade den avgående styrelsen ansvarsfrihet för 20i6
enligt revisorernas förslag. Bilaga 3.

8

Antal stYrelseledamöter

8 ledamöter'
Valberedningen föreslog att styrelsen ska bestå av ordförande samt
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Val av ordförande för ett år

Till ordförande valdes Marianne Ericsson.

10

Val av styrelseledamöter för två år

Klas Åkerskog samt
Valberedningen foreslog nyval av Helena Walltin, Ulla Darholm,
omval av Bibbi Wangström.
Årsmötet beslutade enligt detta förslag.

11

Val av styrelseledamöter för ett år

Valberedningen föreslog nyval av Christer Morheden'
Årsmötet beslutade enligt detta förslag.
och Ewa
Kvarstående i styrelsen i ytterligare ett år är Birgitta Nisser, Rolf Larsson
Lennqvist.

Val av två revisorer och ersättare för ett år

12

Valberedningen loreslog omval av Jan-Eric Malm och nyval av Christina
Hildingsso, io* ordinarie ledamöter och Birgitta Hansen som ersättare'
Årsmötet beslutade enligt forslaget'

13

Val av valberedning
Kallings' Det bör vara
p"rroä. Årsmötet onrbudt att lämna förslag, vilket inte skedde'

Till ny valberedning
ytterligare

".,

f<ireslogs Jörgen Bergström och Inger

Årsmötet beslutade enligt förslaget.

14

Bestämmande av medlemsavgiften för år 2018

för år
Årsmötet beslutade i enlighet med styrelsens forslag att medlemsavgiften
50 kr ft]r
och
adress
2018 skall vara oförändrad, 100 kr ftir familj boende på samma
enskild medlem.

15

Inkomna ftrslag från medlemmarna

Inga forslag har inkommit.

16

Information från stYrelsen

Marianne Ericsson informerade om kommande planer'

Kaffe mö drömmar
Ar*g.*rl. tö.drgar i mars månad med många skiftande proglam på Huskvarna
om hösten'
Bibliotek. EftersoÅBiblioteket ska flytta kan man ännu inte säga något
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Teater i Parken
ZpanskaFlugan kommer att sättas upp under juni månad i Folkets Park.
Medlemsbrev skickas ut senare med mer detaljerad information.
Barn- och familj eteater
Dessvärre blir det ingen barnteater under våren. Styrelsen ska ta upp frågan med Musik
och Teater Vänner. En ungdomsftireställning, Törnroz@, kommer att uppftiras i matsalen
vid Huskvama Teater den22 april.
Teaterresa
En teaterresa

till Skövde torsdagen den 16 mars. Där kommer att visas en
ftireställning om Laila Westersund.
Bara Tusen Kofta

År

En förstudie finns om möjligheterna att sätta upp Tusen Korta År under sommaren
2018.

17

Utdelning av Luddepriset 2017

Styrelsen hade beslutat att tilldela Christer Möller 2017 ärs Luddepris. Priset
överräcktes av Bibbi Wangström med foljande motivering:

. för «ff firrn yättt,ttr owt ocfr.v*rdar *\ivtnet a'v sir"t {iem§ygc{. för att fr.cut. sec{ant tit{ig atc{er tonsrifr"ett ztfl{erhtztZit oc{i
ror,rf,

r o{i{ia

so.mtrurrn-{tan.g st}rw

mtlrifrgntpper, Tet yet'

oc{i.

ra.{ioyragrnnt

. för

vr,c§"r* bi{dey sorn 6es§.rit,er oc{i 6e.van'ar' S{trfrs,n'nta
me { t{e s s o rt tr i t' t tt r t o e t' «\.'l fiö p1 a ftöj der o c h 1t rit t er ns
r

v{Ltte.TL

.

.

fö'r att {inn -filinat ltEvsorLer ocli lirin{*"{set' i ?ygcden under
_f{er*. år, s ås *nt 311s frlr' an'yza j u fri {eut:ns tir t o t t, {i o"tts tniire n
Ca{{e, p:::*:41a;E i fianu ar§ete, den §.rinde {ius{ivantta.frttn
Stig -fanssotl- n.är hant bu'iittat' ottt o{i{ia fridnl.f*{ssr i byg{ett
o c {i do fr: *w en t er *t _fö r 3{{tf_gtsp; fi..em §y g d*_7ö r e n u zpt
för' att liant serlo'rw sitt ttttressp. och etLfifigetwtttg s{t*par
€tms€ap i nt.iirir.{, oc{i doktntle}ttt-Itlon tLlT g{ä{je fo?"
fr.

o

rvn.ttut c[e fi e. n e t' a.t i t]t rc r

Förutom en statyett består priset av ett diplom och en penninggåva.
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Avtackningar

18

Marianne Ericsson avtackade Britt-Marie Hoffner och Inger Kallings med en
vacker blombukett.

Annika Wennberg avgick också men kunde inte närvara vid årsmötet och kommer
därftr att avtackas vid senare tillftllle då hon avgår ur styrelsen efter många år.
Margareta Biilow ska också avtackas då hon inte heller var närvarande.
Sittande ordforande och sekreterare

t9

Avslutning

Marianne Eri

cs

fick också varsin vacker bukett.

son forklarade årsmötet avs lutat.

Efter årsmötet bjöds på kaffe med smörgås och kaka till alla96 deltagare i mötet.
Luddeprisvinnaren Christer Möller visade sin film om Stig Jonsson.

Vid protokollet

\

.-u^t\'(

'

,

futs{\ir-'-r''fi*

4'

t

f iBwalåfinqv\stl
isekreterare

*i

--)
€_

/

(

P...-.-

-

/«({#:-*//t
just'erare

l

)"

i*-

I

/ /'
_.t "1/ ,t ( [Ct / / /( (/
-').

Birgitta Nisser
jusferare

