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Protokoll fört vid årsmötet för Örbyhus.nu den 13 februari 2017 klockan 18:00 i Örbyhusredovisnings 

lokaler. Närvarande: Susanna Björk, Malou Blomstedt, Eric Bolander, Eva Bolander, Maria Eriksson, Åke 

Fransson, Annika Gadle, Ingela Gustafsson, Yannice Gustafsson, Annika Johansson. 

1. Mötet öppnades av ordförande Malou Blomstedt som hälsade alla välkomna  

2. Samtliga närvarande hade full rösträtt till mötet 

3. Till ordförande för mötet valdes Malou Blomstedt och till sekreterare Eric Bolander. 

4. Att justera dagens protokoll, tillika rösträknare, valdes Maria Eriksson och Susanna Björk. 

5. Mötet befanns vara behörigt utlyst. 

6. Dagordningen för mötet godkändes. 

7. Årsmötesprotokollet från den 16 januari 2016 upplästes och lades med godkännande till 

handlingarna. 

8. Verksamhetsberättelsen gicks igenom. Två fel påpekades i berättelsen, Kristoffer heter Nordfors i 

efternamn och han och Sara avgick från styrelsen 5 juni 2016. Med dessa påpekande lades 

berättelsen med godkännande till handlingarna.  

9. Revisionsberättelsen lästes upp. Revisorn föreslår full ansvarsfrihet för styrelsen, för det gångna 

verksamhetsåret. Rapporten lades till handlingarna. 

10. Resultat och balansräkning för det gångna året presenterades och lades med godkännande till 

handlingarna. 

11. Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016. 

12. Inga motioner eller förslag från styrelsen fanns att behandla. 

13. Val av styrelse: 

 Ordförande på ett år: Malou Blomstedt,  

 Ledamöter på två år: Eva Bolander och Annika Johansson. 

 Ledamöter på ett år: Susanna Björk och Yannice Gustafsson 

 Ersättare på två år: Maria Eriksson och Åke Fransson 

 Ersättare på ett år: Eric Bolander och Ingela Gustafsson 

Vid behov träder ersättarna in i ordning: Åke Fransson, Maria Eriksson, Eric Bolander, Ingela 

Gustafsson. 

 

14. Val av revisor och revisorsersättare på ett år: 

 Revisor på Åsa Lindberger af Wåhlberg 

 Revisorsersättare på Karolina Larsson 

15. Val av valberedning på ett år: 

 Annika Gadle och Tina Nyåker 

16. Styrelsens budgetförslag presenterades, i vilken medlemsavgiften för 2018 var satt till 0 kronor, och 

godkändes. 
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17. Förslag till nya stadgar presenterades och efter en del diskussioner, angående ersättare i styrelsens 

vara eller icke vara samt huruvida medlemsavgiften skall beslutas på årsmötet, beslöt mötet att anta 

det liggande förslaget utan ändringar. Förslaget skall nu tas på nästa års årsmöte för att därefter träda 

i kraft. 

18. Under ”Övriga frågor” fanns det inget att ta upp. 

19. Malou avslutade mötet och tackade alla närvarande för deras deltagande i det trevliga mötet. 

 

Örbyhus den 1 mars 2017 

 

 

 Malou Blomstedt Eric Bolander 

 Ordförande Sekreterare 

 

 

 

 Susanna Björk Maria Eriksson 

 Justerare Justerare 

 

 


