Protokoll vid Linköpings Djurskyddsförenings årsmöte 2010-03-29
Datum:
Plats:
Tid:
Närvarande:

100329
Skeda Församlingsgård, Skeda
19.00 – 20.00
29 st röstberättigade enligt röstlängd

§ 1 Mötets öppnande
Styrelsens ordförande Annelie Daging hälsade alla hjärtligt välkomna och förklarade mötet
öppnat.
§ 2 Fastställande av röstlängd för mötet
Fastställdes röstlängden till 27 st röstberättigade enligt bilaga.
§ 3 Frågan om mötet utlyst på rätt sätt
En personlig kallelse skickades ut till medlemmarna samt annonsering har ägt rum i
dagspressen. Detta är gjort inom föreskriven tid. Årsmötet beslöt anse sig behörigt utlyst.
§ 4 Godkännande av föredragningslista
Dagordningen godkändes av årsmötet.
§ 5 Val av mötesfunktionärer
a) till årsmötets ordförande valdes Thord Öhammar
b) till årsmötets sekreterare valdes Rose-Marie Andersson
c) till protokolljusterare och rösträknare valdes Camilla Daging och Benny Amberin
§ 6 Styrelsens verksamhetsberättelse
Styrelsens verksamhetsberättelse föredrogs och lades med godkännande till handlingarna.
§ 7 Styrelsens ekonomiska berättelse
Styrelsens ekonomiska berättelse föredrogs av kassören och lades till handlingarna.
§ 8 Revisorernas berättelse
Revisionsberättelsen föredrogs av revisorn Anette Sikvall-Ivarsson
Årsmötet beslöt fastställa resultat- och balansräkningen.
§ 9 Frågan om ansvarsfrihet
Årsmötet beslöt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2009.
§ 10 Fastställande av medlemsavgift
Årsmötet beslöt att låta medlemsavgiften vara oförändrad och fastställde medlemsavgiften till
200 kr för 2011.
§ 11 Information om verksamhetsplan samt behandling av budget för 2010
Styrelsen hade inte upprättat någon formell verksamhetsplan, kassören redogjorde för att man
räknar med en verksamhetsomfattning i likhet med 2009, förutom ombyggnation som nu är
klar. Årsmötet beslöt att godkänna rapporten
Föredrogs budgetförslag för 2010.
Årsmötet beslöt godkänna styrelsens förslag till budget.

§ 12 Fastställande av ordinarie ledamöter och suppleanter
Årsmötet fastställde att styrelsen oförändrat skall bestå av 7 ordinarie ledamöter utan några
suppleanter i enlighet med de nya stadgarna.
§ 13 Val av styrelse
a) Val av ordförande på 2 år
På förslag av valberedningen beslöt årsmötet omvälja Annelie Daging.
b) Val av 3 ledamöter på 2 år
På förslag av valberedningen beslöt årsmötet omvälja Elisabeth Nero och nyval på Marianne
Eriksson och Karl Dickfelt
§ 14 Val av revisorer
a) Val av 2 revisorer på 1 år
På förslag av valberedningens valdes Barbro Nilsson och Yvonne Hahn.
b) Val av revisorssuppleant 1 år
På förslag av valberedningen valdes Kerstin Lindström och Harry Nylund.
§ 15 Val av valberedning
Till valberedning valdes sammankallande Åke Hultgren och Karl-Gustav Seidlitz. Då ingen
närvarande vid årsmötet kunde väljas, beslöt årsmötet att den tredje ledamoten utses av
styrelsen. Om person ur styrelsen ska ingå i valberedningen utses någon av dem som är valda
på 2 år.
§ 16 Behandling av styrelsens förslag och motioner
Fanns inga motioner eller förslag från styrelsen till dagens årsmöte.
§ 17 Övriga frågor
Fanns inga övriga frågor.
§ 18 Mötets avslutande
Mötet avslutades av föreningens ordförande.
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