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 Årsmötesprotokoll för Vårsta Biblioteks Vänner den 27 mars 2017 avseende 2016 

§1   Mötets öppnande 

       Ordförande Ingegerd Hjeltman hälsade välkommen och förklarade årsmötet öppnat. 

§2   Mötets stadgeenliga utlysning 

     Årsmötet ansåg att mötet utlysts stadgeenligt 

§3    Godkännande av dagordning 

Mötet godkände dagordningen. 

§4  Val av mötesordförande, sekreterare och två justerare 

Till mötesordförande valdes Johanna Hammarström, till mötessekreterare Inger 

Sundlin och till justerare Eva Åkerlund och Lennart Pettersson. 

§5  Styrelsens verksamhetsberättelse för 2016 samt ekonomisk redogörelse. 

Ordförande Ingegerd Hjeltman läste verksamhetsberättelsen och kassör Stefan 

Sundlin redogjorde för ekonomin 

§6  Revisorernas berättelse 

Revisorernas berättelse föredrogs av revisorn Karl- Gustav Giertz. 

§7 Beslut om fastställande av verksamhetsberättelse med ekonomisk rapport och 

styrelsens ansvarsfrihet. 

I enlighet med revisorernas förslag beslutades om fastställande av den föredragna 

verksamhetsberättelsen och resultat- och balansräkningarna samt beviljades 

styrelsen ansvarsfrihet. 

§7 Val av ordförande 

 Ingegerd Hjeltman omval på 1 år 

§8 Val av styrelseledamöter: tre ledamöter – val på 2 år och val av en revisor, 

en revisorssuppleant och valberedning. 

Inger Sundlin omval på 2 år 

Stefan Sundlin omval på 2 år 

Lilian Carlsson nyval på 2 år 

Karl-Gustav Giertz omval på 1 år, revisor 

Carl-Gustav Landerholm omval på 1 år, revisorssuppleant 

Lennart Pettersson omval på 1 år, valberedning 

Lisbeth Lexell nyval på 1 år, valberedning 
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Birgitta Mörk, Marianne Larsson och Leif Åsberg kvarstår 1 år till. 

§9 Fastställande av årsavgift för nästkommande år samt budget  och 

verksamhetsplan för 2017 

Årsmötet fastställde 2018 års årsavgift till oförändrad 100 kr/ medlem. 

Årsmötet fastställde redovisat förslag till budget för 2017, se bilaga 1 

Ordförande redovisade ett förslag till verksamhetsplan för 2017. 

Årsmötet fastställde den redovisade verksamhetsplanen. 

§10 Övriga ärenden  

Inga ärenden inlämnade. 

§12  Årsmötet avslutas 

Mötesordförande Johanna Hammarström avslutade årsmötet. Ingegerd Hjeltman 

tackade henne med en blombukett.  

Ingegerd Hjeltman avslutade med att tacka för förtroendet att bli omvald  

till ordförande för Vårsta Biblioteks Vänner. Styrelsen kommer att avtacka Gunnar 

Gunnarsson, som på egen begäran lämnat styrelsen. 

 

Vid protokollet   Årsmötesordförande 

 

Inger Sundlin     Johanna Hammarström 

 

Justerare    Justerare 

 

Eva Åkerlund    Lennart Pettersson 

 

 

 

 

 


