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Årsmötesprotokoll - Föreningen Lästringebygden 
2014-03-16 
Folkets Hus ”Lådan” 
 
 
 
 
 
1. Mötets öppnande: Alla hälsades välkomna av Christian Klavbäck och Angelica Klavbäck. 
 
2. Upprop och fastställande av röstlängd: Noterades att 19 medlemmar var närvarande. 
 
3. Val av justerare, tillika rösträknare, att jämte mötesordförande justera årsmötesprotokollet: Till 
justerare tillika rösträknare valdes Jörgen Håkansson och Anders Thorsson. 
 
4. Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande: Årsmötet konstaterade att kallelse har skett i laga 
ordning. 
 
5. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet: Årsmötet väljer Christian klavbäck till 
mötesordförande och Angelica Klavbäck till mötessekreterare. 
 
6. Fastställande av dagordning: Årsmötet fastställde dagordningen. 
 
7. Föredragande av verksamhetsberättelsen: Verksamhetsberättelsen föredrogs och godkändes. 
 
8. Föredragande av revisionsberättelse: Revisionsberättelsen föredrogs och styrelsen uppdrogs att 
ta reda på om föreningen äger lokalen ”Lådan” då den i sådant fall skall bokföras som en tillgång i 
föreningens ekonomi. Revisorerna hade ytterligare några påpekanden som styrelsen får i uppdrag att 
åtgärda. Revisionsberättelsen godkändes och lades till handlingarna. 
 
9. Fastställande av balans och resultaträkning, samt beslut om ekonomiska dispositioner: Balans 
och resultaträkning föredrogs och på förslag av revisorerna uppmanas styrelsen att skriva in förra 
årets utgående balans som ingående balans i årets redovisning, samt därefter upprätta ett 
rättelseverifikat där det redogörs för 2012 års differens. Ett förenklat årsbokslut skall även upprättas. 
 
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen under revisionsperioden: Årsmötet beslutar att ge styrelsen 
full ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar. 
 
11. Föredragande av verksamhetsplan 2014: Mötesordförande gick igenom verksamhetsplanen för 
2014. 
 
12. Föredragande av budget 2014: Förslaget till budget 2014 föredrogs och fastställdes. 
 
13. Fastställande av medlemsavgifter för 2014: Medlemsavgiften fastställdes att höjas, för 
huvudmedlem till 110 kr och 60 kr för familjemedlem, höjningen börjar gälla fr.o.m. 2015-01-01.  
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14. Val 
a) Ordförande 1 år:  Angelica Klavbäck  omval 1 år
  
b) Fyra ordinarie ledamöter 2 år: Curt Ohlsson   omval 2 år 
      Anders Thorsson  nyval 2 år 
      Christian Klavbäck  omval 2 år 
      Kristina Ulfström  kvarstår 1 år 
      
c) Två suppleanter 2 år:  Jörgen Håkansson  omval 2 år 
     Björn Tellestedt  nyval 2 år
  
d) Eventuella fyllnadsval:  - 
 
e) Två ordinarie revisorer 1 år: Tomas Ekenman 
      Karin Nyström 
 
f) En revisorsuppleant 1 år:  - 
 
g) Tre ledamöter till valberedningen varav en är sammankallande:  Inger Ågren  
        ? 
        ? 
 
15. Fråga om omedelbar justering av punkt 14: Punkt 14 i protokollet förklarades omedelbart 
justerad. 
 
16. Fastställande av miljöplan: Miljöplan för 2014 godkändes. 
 
17. Inkomna motioner: Inga inkomna motioner. 
 
18. Övriga frågor:  
- Föreningen Lästringebygden firar 10 års jubileum år 2015, förslag inkom på att man ska ha en 
jubileumsfest. Uppdrogs åt styrelsen att diskutera frågan. 
 
19. Utdelning av priser och utmärkelser: Ingen utdelning av priser och utmärkelser.  
 
Avtackningar: Följande personer lämnade sina uppdrag för det gångna året, styrelsen riktar ett stort 
tack för deras insatser.  
Åsa Thorsson (revisor), Elisabeth Philblad (revisorsuppleant), Jerry Järvinen (valberedningen) och Curt 
Johansson (valberedningen).  
 
20. Årsmötets avslutande: Mötesordförande Christian Klavbäck tackar årsmötesdeltagarna för visat 
intresse och hoppas att 2014 blir ett bra år för föreningen samt förklarar årsmötet avslutat. 
 
 

-----------------------------------   ------------------------------------ 
Christian Klavbäck   Angelica Klavbäck  
Mötesordförande   Mötessekreterare 
 
 
-----------------------------------    -------------------------------------- 
Jörgen Håkansson   Anders Thorsson  
Justerare    Justerare 


