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Protokoll fört vid årsmötet för Örbyhus.nu den 13 februari 2018 klockan 19:00 i Örbyhusredovisnings 

lokaler. Närvarande: Camilla Axelsson, Malou Blomstedt, Eric Bolander, Eva Bolander, Åke Fransson, 

Annika Gadle, Ingela Gustafsson, Yannice Gustafsson, Annika Johansson, Tina Nyåker, Daniel Wennman. 

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

2. Samtliga närvarande hade full rösträtt till mötet 

3. Mötet befanns behörigt utlyst 

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

5. Att justera dagens protokoll, tillika rösträknare, valdes Ingela Gustafsson och Annika Johansson. 

6. Dagordningen för mötet godkändes. 

7. Årsmötesprotokollet från den 13 januari 2017 presenterades och lades till handlingarna. 

8. Verksamhetsberättelsen gicks igenom och lades med godkännande till handlingarna.  

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

verksamhetsåret. Rapporten lades till handlingarna. 

10. Beträffande hur årets aktiviteter har påverkat föreningens ekonomiska ställning per 2017-12-31 hänvisar vi till 

föregående resultat- och balansräkning och föreslår årsmötet att det under 2017 uppkomna underskottet om 

8.633,38 kr avräknas mot fritt eget kapital och därefter att kvarstående fritt eget kapital om 30.367,43 kr 

balanseras i ny räkning. 

11. Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017. 

12.  

a. Styrelsens förslag till stadgar, som togs för första gången föregående årsmöte, presenterades. 

Det har visat sig att Skatteverket måste godkänna införande av brutet räkenskapsår och för att 

hantera frågan så måst de ha ett årsmötesbeslut på att vi vill genomföra en sådan förändring. Så vi 

vet inte med säkerhet att vi kan införa ett brutet räkenskapsår förrän Skatteverket har sagt sitt. Mötet 

beslöt att anta de nya stadgarna som träder i kraft direkt. Eva Bolander fick i uppdrag att skicka in 

begäran om brutet räkenskapsår till Skatteverket. 

b.  Beslöts att innevarande räkenskapsår skall löpa mellan 1 januari 2018 och 30 september 2018. 

13. Val av styrelse: 

 Ordförande på två år: Malou Blomstedt,  

 Sekreterare på två år: Eric Bolander. 

 Ledamot på två år: Yannice Gustafsson. 

 Ledamöter på ett år: Susanna Björk och Ingela Gustafsson. 

 Ersättare på två år: Daniel Wennman 

 Ersättare på ett år: Camilla Axelsson 

Vid behov träder ersättarna in i ordning: Åke Fransson, Daniel Wennman och Camilla Axelsson. 
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Kvarstående ledamöter i styrelsen, som har ett år kvar är: 

 Kassör: Eva Bolander 

 Ledmöter: Annika Johansson, Susanna Björk 

 

14. Val av revisor och revisorsersättare på ett år: 

 Revisor på ett år: Susanne Blomqvist  

 Revisorsersättare på ett år: Vakant  

15. Val av valberedning på ett år: 

 Annika Gadle. 

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

lades med godkännande till handlingarna. 

17. Under övriga frågor berättade arbetsgruppen för Kvitterkvällar att ett eventuellt överskott från årets 

verksamhet skall delas lika mellan Cancerfonden och Barncancerfonden. Mötet tyckte detta var ett 

bra förslag 

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

 

Örbyhus den 15 mars 2018 

 

 

 Malou Blomstedt Eric Bolander 

 Ordförande Sekreterare 

 

 

 

 Ingela Gustafsson Annika Johansson 

 Justerare Justerare 

 

 


