
1 
 

PROTOKOLL fört vid årsmöte den 18 mars 2015 

Föreningsarkiven i Stockholms län | org nr 802400-1391 
 
Plats: Centrum för Näringslivshistoria, Bromma 

 

§ 1  Årsmötets öppnande 

Ordförande Monica Frumerie öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 

 

§ 2  Val av ordförande och sekreterare vid årsmötet 

Årsmötet utsåg Nils-Bertil Nilsson, Vallentuna Folkrörelsearkiv, till mötesordförande och Maria 

Tannemyr, FSL:s kansli, till mötessekreterare.  

 

§ 3  Val av en protokolljusterare tillika rösträknare 

Årsmötet utsåg Eva Wetterborg att jämte mötesordförande justera dagens årsmötesprotokoll. 

 

§ 4  Fråga om kallelse till årsmötet behörigen skett 

Antecknades att kallelse utskickats i enlighet med stadgarna. Årsmötet ansåg årsmötet behörigen 

utlyst. 

 

§ 5  Fastställande av ombudsförteckning 

Antal röstberättigade medlemmar räknades och antecknades att årsmötet beslöt fastställa framlagd 
ombudsföreteckning/röstlängd, Bilaga 1. 
 
§ 6 Fastställande av dagordning 
Årsmötet beslöt fastställa dagordningen. 
 
§ 7 Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse 2014 
Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse för föregående verksamhetsår presenterades för 
årsmötet. Årsmötet beslöt godkänna verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse och lägga 
dessa till handlingarna. 
 
§ 8 Revisorernas berättelse 
Revisorernas berättelse presenterades för årsmötet, se Bilaga 2. 
 
§ 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
Årsmötet beslöt bevilja den avgående styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014. 
 
§ 10 Inkomna motioner 
Meddelades att inga motioner inkommit. 
 
§ 11 Förslag och information från styrelsen 
Presenterades ett förslag om utgivande av ett stipendium. Årsmötet beslöt ge styrelsen uppdraget 
att utforma ett förslag (max 10 000 kr/år) och återkomma med förslaget till medlemmarna via post  
för  beslut i frågan. 
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§ 12 Fastställande av verksamhetsplan, budget och arvoden för 2015 
Presenterades verksamhetplan och budget för 2015. Årsmötet beslöt godkänna verksamhetsplan 
2015 med utbyte av orden att koppla ihop till samverkan mellan under Mål 2, p 5, Bilaga 3.  
Årsmötet beslöt godkänna budget 2015, Bilaga 4. Meddelades att inga styrelsearvoden utbetalas. 
 
§ 13 Fastställande av medlemsavgifter 2016 
Årsmötet beslöt fastställa oförändrade medlemsavgifter för 2016. Årsavgift 1 000 kronor för 
kommuner, 500 kronor för organisationer och 100 kronor för lokala föreningar samt enskilda 
personer.  
 
§ 14 Val av ordförande på ett (1) år 
Årsmötet beslöt omval av Monica Frumerie. 
 
§ 15 Val av tre ledamöter på två (2) år 
Årsmötet beslöt omval av Erland Nilsson och Göran Rydeberg, samt nyval av Mats Laurell. 
 
§ 16 Val av tre suppleanter på ett (1) år 
Årsmötet beslöt omval av Leif Gidlöf och Magnus Lindvall, samt nyval av Maria Bring. 
 
§ 17  Val av två revisorer på ett (1) år 
Årsmötet beslöt omval av auktoriserad revisor Håkan Andersson och förtroende vald revisor Bo 
Albinsson. 
 
§ 18 Val av en revisorssuppleant på ett (1) år 
Årsmötet beslöt nyval av Per Guste. 
 
§ 19 Val av valberedning på ett (1) år 
Årsmötet beslöt omval av Catharina Wikström och Anita Andersson, samt nyval av Nils-Bertil Nilsson. 
Catharina Wikström utsågs till sammankallande. 
 
§ 20 Föranmälda övriga frågor 
Meddelades att inga föranmälda frågor inkommit. 
 
§ 21 Årsmötets avslutande 
Mötesordförande Nils-Bertil Nilsson förklarade årsmötet avslutat. 
 
Vid protokollet 
 

Maria Tannemyr 
Maria Tannemyr    

 

Justeras 
 

Nils-Bertil Nilsson  Eva Wetterborg 
Nils-Bertil Nilsson    Eva Wetterborg  


