
ÅRSMÖTE I FÖRENINGEN KLOSTERLIV I VRETA  2013.

Tid: 13 mars  2013

Plats: Stefansgården i Ljungsbro
Årsmötesförhandlingarna föregicks av att ”Roffans” teatergrupp (Rolf Eriksson) med bland
andra föreningens kassör Alf Karlsson spelade upp pjäsen ”Meningen med föreningen” som
gruppen håller på att repetera in. Pjäsen har tidigare bl.a. uppförts av  Västerbottensteatern.

§1.  Årsmötet öppnades av föreningens ordförande Sture Lahrin, som hälsade de närvarande
      17 medlemmarna välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2.  Mötet förklarades behörigen kallat. Kallelsen hade skickats ut med e-mail och med
kunglig post till dem som saknar e-mail-adress.

§3.  Dagordningen godkändes.

§4.  Till ordförande för mötet valdes Sture Lahrin.

§5.  Till sekreterare att föra årsmötets protokoll valdes Olov Andersson.

§6.  Till justeringspersoner att jämte mötesordföranden justera dagens protokoll valdes
       Kristina Ladell och Alf Karlsson.

§7.  Protokollet från årsmötet 14 mars 2012 upplästes av ordförande Sture Lahrin och lades
        till handlingarna.

§8.   Verksamhetsberättelsen för 2012 var utdelad och refererades av ordförande Sture Lahrin
      och kommenterades av bibliotekarien; 300 titlar finns i katalog i biblioteket och på

hemsidan och 155 utdrag ur böcker och tidskrifter finns på biblioteket.
Verksamhetsberättelsen lades till handlingarna.

§9. Kassör Alf Karlsson redogjorde för den ekonomiska redovisningen och de viktigaste
posterna i denna (bil. 1). Årets resultat  3617,84  härrör till största delen från försäljning
av böcker och pilgrimsmärken.

§10.   Revisionsberättelsen (bil. 2) lästes upp av revisorn Ulla Ström.

§11. På grundval av verksamhetsberättelsen, ekonomiska redovisningen  och
        revisionsberättelsen  frågade  ordf om  årsmötet kunde ge ansvarsfrihet åt styrelsen för

år 2012. Svaret blev ja.

§12. Val av ny styrelse för 2013.
        Till ordförande för ett år omvaldes Sture Lahrin.

§13. Till kassör för ett år  nyvaldes Karin Johansson efter Alf Karlsson som avsagts sig
omval.

§14.  Till styrelseledamöter för 2 år omvaldes Arne Karlsson och Lars Ladell.
Styrelseledamöterna Anders Ekström och Maj Thulin har vardera ett år kvar av sin
mandattid.



§15. Till revisorer för ett år omvaldes Ulla  Ström  och nyvaldes Norman Davies, till
suppleant
         omvaldes Märta Karlsson.

§16. Till valberedning omvaldes Margareta Bengtsson och Arne Land.

§17. Till ansvarig för biblioteket omvaldes Kristina Ladell.

§18. Till ansvarig för föreningens arkiv omvaldes Kristina Ladell.

§19. Till ansvariga för dräktförrådet omvaldes Elisabeth Land och Helena Söderberg

§20. Inkomna motioner. En motion hade inkommit till mötet från Anders Ekström
(se bilaga 3) ”Motion om stadgeändring” Motionären anser att stadgarna  från  1998 med
en del förändringar och tillägg behöver få en ordentlig genomgång för att ansluta till
modernare utformning enligt dagens krav på föreningsstadgar.
Mötet var positiv till tankarna i motionen och gav styrelsen i uppdrag att tillsätta en
kommitté som får till uppgift att se över och lämna förslag till styrelsen så att de kan
behandlas vid ett föreningsmöte och årsmötet 2014 så att de kan tillämpas från våren
2014. Kommittén bör innehålla även personer som ej ingår i styrelsen.

§21. Fastställande av ekonomi och planering för
a. verksamhet . Styrelsen hade framlagt ett förslag till Verksamhetsplan för 2013.

Planen antogs i befintligt skick (bilaga 4)
b. budget. Beslutades att anta förslaget till budget enl bil 5
c. medlemsavgift. Medlemsavgiften beslutades vara oförändrad 50:- för år 2014.

§22. Avtackningar: Ordf avtackade avgående kassören Alf Karlsson för god skötsel av
bokföring och ekonomin. Alf fick en bukett blommor. Vice ordf Arne Karlsson tackade
ordförande Sture Lahrin för ett väl genomfört verksamhetsår.

§23. Ordf.  Sture Lahrin tackade mötesdeltagarna och tackade särskilt Barbro och
Alf Karlsson för mycket god förtäring och förklarade mötet avslutat.

        Vid protokollet                            Justeras

Olov Andersson                                                  Sture Lahrin
Mötessekreterare                                                 mötesordförande

Justeras                 Justeras

Kristina Ladell                                                    Alf Karlsson


