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Årsmötesprotokoll - Föreningen Lästringebygden 
2019-03-17 
Folkets Hus ”Lådan” 
 
 
 
Mötets öppnande: Alla hälsades välkomna av Curt Ohlson. 
 
1. Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande: Årsmötet konstaterade att kallelse har skett i laga 
ordning. 
 
Upprop och fastställande av röstlängd: Noterades att 21 medlemmar var närvarande. 
 
2. Fastställande av dagordning: Årsmötet fastställde dagordningen. 
 
3. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet: Årsmötet valde Curt Ohlson till mötesordförande 
och Angelica Klavbäck till mötessekreterare. 
 
4. Val av justerare, tillika rösträknare, att jämte mötesordförande justera årsmötesprotokollet: Till 
justerare tillika rösträknare valdes Christian Klavbäck och Helena Persson. 
 
5. Föredragande av verksamhetsberättelsen: Verksamhetsberättelsen föredrogs i korta drag. 
Konstaterades att alla läst verksamhetsberättelsen på egen hand och den godkändes därefter. 
 
6. Föredragande av revisionsberättelse: Revisionsberättelsen lästes upp av mötesordförande. 
 
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen under revisionsperioden: Årsmötet beslutade att ge 
styrelsen full ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar. 
 
8. Fastställande av balans- och resultaträkning, samt beslut om ekonomiska dispositioner:  
Balans-och resultaträkning godkändes. 
 
9. Val av ordförande, ledamöter och suppleanter till styrelsen 
a) Ordförande 1 år:  Angelica Klavbäck  omval  1 år 

b) Sju ordinarie ledamöter 2 år: Curt Ohlsson   kvarstår 1 år 
      Caroline Rydell  omval 2 år 
      Karin Nyström   omval 2 år 
      Helena Persson  kvarstår 1 år 
   Thomas Sjögren  kvarstår 1 år 
   Kristina Ulfström  nyval 2 år 
   Björn Adamsson  nyval 2 år 
      
c) Två suppleanter: Tiina Agerstig   omval 2 år  

Kristine Lagzda Haapanen  omval 2 år 
 

Avgår från styrelsen gör Ingrid Bergentoft och Jörgen Håkansson. Tack för all energi och allt jobb ni 
har lagt ner! 
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10. Val av revisor och revisor suppleant 
d) En ordinarie revisorer 1 år: Carola Öberg 
 
 
e) En revisorsuppleant 1 år:  Leif Ulfström 
 
11. Val av valberedning 
Tre ledamöter till valberedningen varav en är sammankallande: Vi bordlade frågan. Styrelsen 
försöker finna en valberedning.  
 
12. Fastställande av medlemsavgifter för 2020: Beslutades att godkänna styrelsens förslag på 
medlemsavgift. Medlemsavgift för enskild medlem 110 kr eller 200 kr per familj. Börjar att gälla år 
2020.  
 
13. Fråga om arvoden: Arvode för styrelsemedlemmar: 0 kr. 
 
14. Inkomna motioner: Inga inkomna motioner. 
 
15. Föredragande av verksamhetsplan 2019: Mötesordförande gick kort igenom verksamhetsplanen 
för 2019. Godkändes. 
 
16. Övriga frågor:  
 
Medlem undrar hur det blev med toaletten som stod och spolade/rann på Lådan. Nyköpings vatten 
var där och tittade. Styrelsen kommer att se över om vattenrören måste bytas. 
 
Förslag på att ta fram en form av checklista vid uthyrning, viktigt att kolla så att lampor är släckta, att 
toaletterna inte står och rinner osv. Styrelsen ombads att se över en sådan checklista.  
 
Inkomna förslag på aktiviteter, Visafton och filmkvällar. 
 
Enkäten till Nyköpings Kommun samlades in på årsmötet, sammanlagt 11 svar. 
 
Årsmötets avslutande: Mötesordförande Curt Ohlson tackade årsmötesdeltagarna för visat intresse 
och hoppas att 2019 blir ett bra år för föreningen samt förklarade årsmötet avslutat. 
 
 
 
___________________________  ___________________________ 
Curt Ohlson    Angelica Klavbäck  
Mötesordförande   Mötessekreterare 
 
 
 
 
 
 
___________________________  ___________________________ 
Christian Klavbäck   Helena Persson  
Justerare    Justerare 


