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Protokoll från årsmöte 9 mars 2016 med Radiobolagets Veteranklubb.
Bilagor:

1. Verksamhetsberättelse för 2015
2. Ekonomisk berättelse för 2015
3. Revisorernas rapport

Lokal: Microhof, Kista

Tid: 9/3 16.00.

Närvarande: 111 medlemmar.

1. Mötets öppnande
Veteranklubbens ordförande Kerstin Ljungblom hälsade välkommen till detta årsmöte
och förklarade mötet öppnat.
2. Mötets behöriga utlysning
Medlemmarna bekräftade att mötet utlysts på korrekt sätt och i rätt tid.
3. Justering av protokoll
Att jämte ordföranden justera protokollet från årsmötet valdes Bengt Larsson
och Karl-Erik Malm.
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet
Till ordförande för årsmötet valdes Bertil Bogren, och till sekreterare utsågs Leif
Lasson.
5. Verksamhetsberättelse /ekonomisk berättelse
Kerstin Ljungblom gick igenom den utdelade verksamhetsberättelsen, som godkändes
av mötet. Helene Klang Toivonen föredrog den ekonomiska berättelsen. Även denna
godkändes av mötet.
6. Revisionsrapport
Carina Andersdotter föredrog revisionsrapporten och framförde beröm till kassören
för en utomordentlig redovisning.
7. Motioner
Inga motioner hade inkommit detta år.
8. Ansvarsfrihet
I enlighet med revisorernas förslag beviljades styrelsen ansvarsfrihet för det gångna
verksamhetsåret.
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9. Val av styrelse
Valberedningens förslag framfördes av Bertil Bogren.
Bakgrunden detta år var det faktum att ordförande Kerstin Ljungblom och webmaster
Tore Nilsson hade avsagt sig omval.
Till ordförande för Veteranklubben valdes Leif Lasson (på ett år), och som ordinarie
ledamöter omvaldes Bo Berglund, Leif Lasson och Pieter Visser (på två år).
Hans Öhlund, Olov Hellström, Ulla Knutsson och Helene Klang Toivonen har ett
år kvar av av sina mandatperioder.
Nyvalda ledamöter är Elisabeth Ernow-Patay och Sören Ahlstedt (på 2 år)
10. Val av revisorer
Till revisorer omvaldes Carina Andersdotter och Per-Olof Kjellvard, till revisorssuppleant omvaldes Rolf Hedman. Samtliga på ett år.
11. Val av valberedning
Till valberedning omvaldes Börje Blomroos och Conny Dahlfors. Båda på ett år.
12. Medlemsavgift
Årsavgiften är ju sedan tidigare fastställd till 150 kronor, vilket ger maximalt bidrag från
Ericsson. Årsmötet beslöt att bibehålla denna årsavgift.
13. Övriga frågor
Kerstin Ljungblom avtackades hjärtligt med en liten avskedspresent för sina år som
ordförande, Tore Nilsson kunde tyvärr inte vara med på mötet, men han hade erhållit
ett tack och en avskedspresent för sina 12 år som webmaster.
14. Avslutning
Bertil Bogren tackade årsmötesförsamlingen för visat intresse samt avslutade mötet.
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