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Årsmötet öppnas av ordförande Lars Carlstedt som hälsar 95 personer välkomna.
Parentation för 5 medlemmar med ljuständning och namnuppläsning för var och en som
lämnat oss.
Hildur Pettersson
Malte Persson
Inga Johnsson
Ing-Britt Jacobsson
Agnes Nilsson
”Vi fyra” avslutar med sång till ackompanjemang.
Sparbanken Skåne (Mötesvärd) informerar kort genom kontorschef Lena Larsson
Tomelilla. Hon överlämnar ordet till Helen Anehov som informerar om ett komplement till
Sparbanken Skåne. Hon finns vid kundcenter i Kristianstad: Telefon 0771-12 20 00.
Via telefon eller skrift, Internetbank, Mobilbank, Swish m.fl. av digitala medel kan kunden
bortse från personlig kontakt på tider som är anpassade efter kundens villkor.
Följande tidsramar gäller dock: må-fr kl. 08.00-21.00, lö-sö kl. 10.00 - 16.00.
Alla bankärenden beaktas för den som vill utnyttja denna service.
Lena Larsson fortsätter sedan. När badhuset i Tomelilla öppnar kan man få rabatt på inträdet
vare sig det gäller engångs biljett eller säsongskort. Villkoret är att man har bankkort.
Mäklarfirman bostad IDA’ Tomelilla representerad av Ida Nilsson och Elisabeth Nilsson
slår ett slag för kvarteret Fjärilen, f.d.
Andgartsområdet. Carport och förråd ingår.
”Vi fyra” framträder före och efter kaffet. Njutbar sång till ackompanjemang av dragspel och
gitarr bl.a. Varför skola mänskor strida? De sista ljuva åren, Hjärtats röst, Allsång och
Kerstins visa (Robert har skrivit texten och Kerstin har komponerat melodin.)
Årsmötesförhandlingar
1. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
Årsmötet valde Thomas Leandersson som mötesordförande.
Hanna-Karin Persson valdes som sekreterare.
2. Val av 2 justerare jämte ordförande att justera årsmötets protokoll +
rösträknare
Valberedningen föreslår Birgitta Malmborg och Ester Hansson att jämte ordförande
justera årsmötets protokoll + tillika rösträknare om behov föreligger.
3. Prövning av att kallelse till årsmötet skett i behörig ordning
Årsmötet ansågs vara stadgeenligt utlyst.
4. Fastställande av föredragningslista
Årsmötet beslöt godkänna föredragningslistan.
5. Behandling av styrelsens årsberättelse (Verksamhetsberättelse 2015)
Årsmötet beslöt att med godkännande lägga styrelsens Verksamhetsberättelse 2015
Till handlingarna.
6. Beslut om resultat- och balansräkning (till ny räkning). Årsmötet beslöt att
fastställa resultat- och balansräkning samt att överföra årets resultat till ny räkning.

7. Revisorernas berättelse
Revisorernas berättelse föredrogs
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
Årsmötet beslöt på förslag från revisorerna att bevilja styrelsen ansvarsfrihet
9. Beslut om ersättningar till styrelse 6000: - kr/år och revisorer 200: -kr/år. Fri
entré & förtäring. Bilersättning vid konferenser och kurser ersätts med 18,50/mil
enligt statligt reglemente.
Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag.
10. Behandling av motioner
Inga inkomna motioner.
11. Behandling av förslag från förbundet, distr. och föreningens styrelse
Föreningen har behandlat förslag från förbundet, distr. och föreningens styrelse.
Årsmötet godkände föreningens ställningstagande.
12. Beslut om budget för 2016
Beslut om budget för 2016 godkändes av årsmötet.
13. Beslut Verksamheten för år 2016 (se programblad)
Årsmötet beslöt godkänna verksamhetsplanen för föreningens vårprogram 2016.
14. Beslut om årsavgift för år 2017 oförändrad 240 kr (vän-medlem 85 kr)
Beslut om oförändrad årsavgift på 240 kr (vän-medlem 85 kr) för år 2017 godkändes
av årsmötet.
15. Beslut om antalet styrelseledamöter (nuvarande 7)
Årsmötet beslöt att följa valberedningens förslag och godkänna nuvarande antal av
7 styrelseledamöter.
16. Val av ordförande
På förslag från valberedningen beslöt årsmötet att välja Lars Carlstedt till föreningens
och tillika styrelsens ordförande för ett år.
17. Val av övriga styrelseledamöter
Övrig styr. ledamot Hanna-Karin Persson
Kvarstår
Övrig styr. ledamot Maj-Britt Stridh
Kvarstår
Övrig styr. ledamot Monica Norén
Kvarstår
Övrig styr. ledamot Kent Persson
Kvarstår
Övrig styr. ledamot Gunnel Andersson
Avsägelse
Övrig styr. ledamot Bertil Berndt
Avsägelse
Valberedningen föreslår fyllnadsval för 2 personer.
Årsmötet godkänner valberedningen förslag angående fyllnadsval av 2 personer.
18 A. Val av revisorer
Thea Buhre
Avsägelse
Berit Persson
Kvarstår
Birgitta Malmborg
Nyval
Revisorsersättare
Roy Nilsson
Avsägelse
Valberedningen föreslår fyllnadsval Årsmötet följer valberedningens förslag
angående revisor och revisorsersättare
18 B. Val av valberedning
Valberedningen bestående av Ester Hansson Ordf. sammankallande
Kvarstår
Amelie Sandström
Kvarstår
Ingalill Carlstedt
Kvarstår
Årsmötet godkänner valberedningens förslag.
19. Val av övriga funktionärer, kommittéer
sid.3(3)
Styrelsen beslutar om val av övriga funktionärer och kommittéer. Årsmötet godkänner
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Styrelsens förslag.
20. Val av representanter i pensionärsrådet (1-ordinarie och 1-ersättare)
Årsmötet godkänner att styrelsen utser 1-ordinarie och 1-ersättare i Pensionärsrådet.
21. Beslut att skänka 500 kr vardera till Furu Boda, IM, Cancerfonden &
Alzheimerfonden Penninggåva à 500 kr att skänkas till vardera Furu Boda, IM,
Cancerfonden och Alzheimerfonden godkändes av årsmötet.
Ordföranden Lars Carlstedt framförde ett stort tack till Mötesordföranden Thomas
Leandersson
Lars Carlstedt tackar för förtroendet som ordförande 2016 och fortsätter med
Medlemsinfo: Medlemsvärvningslådan får stå över.
(Lars och Ingalill som värvat flera medlemmar får Ej ta lådan i beslag. )
Förslagslådan finns till förfogande för dig med idéer.
Förslag att göra en resa till Tyringe museum under våren.
22. Avtackningar förtroendevalda och funktionärer
Sid.4(4)
Följande förtroendevalda och funktionärer avtackades av ordföranden:
Gunnel Andersson, Bertil Berndt, Thea Buhre, Roy Nilsson, Lennart Andersson och
Hanna-Karin Persson som lämnar sitt uppdrag som Studieorganisatör.
23. Lotteridragningar
Vinster hade skänkts av Anna-Greta Andersson, Sparbanken Skåne och Bertil Berndt.
Innan nationalsången avslutade årsmötet framförde Kent Persson ett stort tack till
Lars & Ingalill Carlstedt för allt arbete med Klubb 67 under det gångna året.

Hanna-Karin Persson Sekreterare

Thomas Leandersson Mötesordförande
Justeras:

Ester Hansson

Birgitta Malmborg

