
 

PROTOKOLL 

Årsmöte Pensionärsföreningen If Norr 21 mars 2018 

Deltagare ca 25 If pensionärer 

Plats: Ifs matsal, Sundsvall 

 Dagordning 

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet 

Till ordförande valdes Kenth Edström och till sekreterare Åke Sjöstedt 

2. Val av två personer att jämte mötets ordförande justera årsmötets protokoll 

Till justerare valdes Gun Stenmark och Lena Berglin. 

3. Fråga om mötet är behörigt utlyst  

Kallelse sändes ut ca 4 veckor före årsmötet och därmed är mötet behörigt utlyst. 

4. Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställdes i befintligt skick 

5. Föredragning av styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse för senaste verksamhetsåret  

Ordförande beskrev och informerade om verksamhetsberättelse och även resultat och 

balansräkning. 

6. Revisorernas berättelse  

Revisionsrapporten upplästes i valda delar 

7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen  

Utifrån genomförd granskning beviljades ansvarsfrihet för styrelsen. 

8. Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna  

Inga framställningar har gjorts från styrelsen och inga motioner har inkommit från medlemmar. 

9. Fastställande av verksamhetsplan och budget för det nya verksamhetsåret  

Budgeten fastställdes och likaså den preliminära verksamhetsplan som presenterades  

10. Val av styrelse  

Omval på två år av Kjell Johansson, Åke Sjöstedt och Kenth Edström    



Ulf Westin, Margaretha Ljung, Marie Persson och Kjell Olsen är valda till 2019 

11. Val av två revisorer och en suppleant  

Anders Folcker valdes till revisor och Tina Weinemo Wallin valdes till revisorssuppleant. Båda på två 

år 

Roger Åström kvarstår som revisor till 2019 

12. Val av valberedning  

Till valberedning valdes Metha Eriksson som sammankallande och i valberedningen ingår även Janet 

Carlsson och Ulla Köpsen.  Alla valdes på ett år 

13. Kort om aktiviteter 2018´ 

Enbart en kort presentation gjordes av ordförande utifrån att mer omfattande diskussion skulle ske 

efter avslutat möte 

14 Övriga frågor 

Inga frågor fanns att diskutera 

15 Mötet avslutas 

Ordförande avslutade årsmötet. 

 

Vid protokollet 

                            Justeras 

Ulf Westin   Kenth Edström, ordförande  

 

   Gun Stenmark, justerare 

 

   Lena Berglin, justerare 

 


