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Protokoll fört vid Svegs Socialdemokratiska förenings årsmöte 2017-05-15
Plats: Bäckedals folkhögskola
Tid: 18.00
Närvarande: Abbas Khanahmadi, Karin Strandberg, Stefan Törnberg, Gunilla Larsson,
Göran Påhlson, Thor Hansson, Åke Kristoffersson och Lars-Gunnar Nordlander
§1

Abbas Khanahmadi öppnade mötet.

§2

Mötet ansågs vara behörigt utlyst.

§3

Dagordningen godkändes.

§4

Göran Påhlson valdes till ordförande för mötet.

§5

Lars-Gunnar Nordlander valdes till sekreterare för mötet.

§6

Karin Strandberg och Stefan Törnberg valdes till justerare och rösträknare.

§7

Mötet konstaterade att Svegs S-förening varit vilande under 2016 och
att det därför inte finns någon verksamhetsberättelse och att syftet med
årsmötet är att ge föreningen en nystart.

§8

Då föreningen varit vilande under 2016 och ej haft några transaktioner
har inget bokslut upprättats. För 2015 finns ett bokslut.

§9

Då föreningen varit vilande under 2016 har ingen revisionsberättelse
upprättats. För 2015 finns en revisionsberättelse.

§10

Mötet konstaterade att föreningen varit vilande under 2016, att ingen
verksamhet förekommit och det således inte finns någon att ställa till
svars för det som, med allas goda minne, inte skett. Frågan om styrelsens
ansvarsfrihet ansågs med denna diskussion behandlad.

§11

Mötet valde enhälligt följande funktionärer:
Ordförande på 2 år

Abbas Khanahmadi

Ordinarie ledamöter på 2 år

Karin Strandberg
Lars Gunnar Nordlander

Ordinarie ledamöter på 1 år

Elving Forsström
Gunilla Larsson
Christer Nordqvist

Ersättare på 1 år

Göran Påhlson
Inger Forsström
Stefan Törnberg

Kassör på 1 år
Sekreterare på 1 år

Karin Strandberg
Lars Gunnar Nordlander

Medlemsansvarig på 1 år

Elving Forsström

Kampanjledare på 1 år

Göran Påhlson
Gunilla Larsson
Christer Nordqvist

Revisor på 1 år
Revisorsersättare på 1 år

Nils-Erik Norderud
Axel Thunell

Valberedning

Denise Eklund-Sundgren (sk)
Jan Svensson
Kenth Andersson

§12

Inga motioner.

§13

Mötet ansåg att den viktigaste frågan under kommande verksamhetsår är
att få fler aktiva medlemmar till föreningen. Med denna rekommendation

fick den nya styrelsen i uppdrag att utforma förslag till riktlinjer för
verksamhetsåret.
§14

Mötet beslutade att styrelsearbetet inte ska vara arvoderat, däremot kan
reseersättning utgå om det är motiverat av utbildning eller möte på annan
ort. Den aktuella skattefria milersättningen ska då tillämpas.

§15

Inga övriga frågor.

§16

Nyvalde ordförande Abbas Khanahmadi tackade för förtroendet och
avslutade mötet.

Göran Påhlsson, ordförande

Lars Gunnar Nordlander, sekreterare

Karin Strandberg, justerare

Stefan Törnberg, justerare

