Protokoll för föreningens
femte årsmöte.
Gysinge 201 5- 04-25
1. Mötets öppnande
Föreningens ordförande Curt Leidig hälsade alla välkomna och

förklarade mötet öPPnat.
2. Fastställande av röstlängd för mötet. (vem som har rösträtt)
Röstlängd för mötet fastställdes enligt upprättad närvarolista.
3. Val av ordförande och sekreterare för mötet
Till mötesordförande valdes Curt Leidig.
Till mötessekreterare valdes Mats Axell.
4. Val av protokolljusterare och rösträknare
Till protokolljusterare och rösträknare valdes Leif Bength och Erika

Ahlberg.
5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
Mötet godkände utskickad kallelse och fastställde mötets behöriga
utlysande.
6. Fastställande av föredragningslista

mötet faststä ldes en ligt före igga nd e
dagordning. Jan-Olof Lantz anmälde att han önskar ta upp en punkt
under övriga frågor.
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7. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste

verksamhetsåret
Styrelsens verksamhetsberättelse redovisades av Curt Leidig.
b) Styrelsens förvaltningsberättelse {bala ns- och resu ltaträ kning)

för det senaste räkenskaPsåret
Styrelsens förvaltningsberättelse redovisades av Arne Olsson.
Årsmötet beslutade att 10 0OO kr överförs till fonden för
loka lavdelninga rna.

8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det
senaste verksamhets- och räkenskapsåret
Revisionsberättelse 2014 upplästes av Curt Leidig

Sida 1 av 3

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
Årsmötet beviljade enhälligt styrelsen ansvarsfrihet för den tid
revisionen avser.
10. Fastställande av medlemsavgifter
till medlemsavgifter för 20L6
- Ordinarie medlem: 500 kr

Styrelsens förslag

-

Pensionär/student:400kr
Familjemedlem: 100 kr
Årsmötet beslutade enhälligt att godkänna styrelsens förslag till
medlemsavgift för 2016.
11. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget
för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret
Styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2015 redovisades av Curt
Leidig. Verksamhetsplan och budget fastställdes med följande
tillägg:

-

Undersöka möjligheten att ordna en koppling mellan
föreningens hemsida och Facebook. "ffi
Undersöka möjligheten att ta över Facebook-sidan
"

Naturfotografen".

12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna

motioner
Inga förslag eller motioner fanns

att behandla.

13. Val av:
a) föreningens ordförande för en tid av 1 år
Till ordförande för en tid av l, år valdes Curt Leidig, ödåt<ra

b) halva antalet (4) övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år
Till övriga ledamöter i styrelsen valdes för en tid av 2 år:

Anette Ekmark, Skövde
Arne Berneklint, Täby
Lotta Lund, Tierp
Mats Axell, Mjölby
c) 2 revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år
Till revisorer för en tid av 1 år valdes:
Dag Wahlström, Torshälla
Torbjörn Lorin, Frövi
Per Lissel, revisorsuppl, Gävle

d) 3 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en
skall utses till sammankallande. I detta val får inte styrelsens

ledamöter delta
Till ledamöter i va lbered ningen va ldes: ngema r Ma lmström,
Ka rlstad, sam ma nkalla nde Maria Ma lmström, Karlstad Tomas
Hansen, Malmö.
I
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14. övriga frågor.
Frågan om hur årsmötet kan göras intressantare togs upp av JanOlof Lantz och diskutterades. Årsmötet beslutade att styrelsen tar
fram en checklista med punkter som hjälp till den arrangerande
loka lavdelningen.

Nästa årsmöte kommer att arrageras av BioFoto Skaraborg'

15. Mötets avslutande
Ordförande tackade de närvarande samt förklarade årsmötet
avslutat.
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