TRÄPATRONERNA
PROSTATACANCERFÖRENINGEN i Västernorrlands län

PROTOKOLL från ÅRSMÖTE
den 29 mars 2010. Sundsvalls konferenscenter, Sundsvall
Närvarande: Drygt 100 röstberättigade medlemmar plus
cirka 50 övriga gäster.
Årsmötet sponsras av medicinföretaget ABBOTT, Stockholm.

§ 1

Årsmötets öppnande
Efter sitt inledningsanförande förklarade ordföranden Roland Östling
årsmötet öppnat.

§ 2

Val av mötesordförande och sekreterare för mötet
Som tidigare år valdes Björn Ekman att leda dagens förhandlingar
och Sture Henningsohn valdes att föra protokoll.

§ 3

Val av två justeringsmän
att jämte ordföranden justera årsmötesprotokollet
Mötet valde Stig Abrahamsson och Bernt Jonsson.

§ 4

Fråga om mötets behöriga utlysning
Kallelse utgick i februari i personligt brev till medlemmarna samt
har annonserats i lokaltidningarna.
Beslut: Mötet ansåg att årsmötet var behörigen utlyst.

§ 5

Fastställande av dagordning
Föreslagen dagordning godkändes i sin helhet.

§ 6

Fastställande av röstlängd
Beslutade mötet att den närvarolista som upprättats under mötet skall
gälla som röstlängd vid behov.

§ 7

Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning
Dessa ansågs föredragna eftersom de skickats ut i sin helhet till alla
medlemmar.
Kassören Åke Wikström gick igenom resultat- och balansräkningen.
Detta renderade inte till några frågor.
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Det noterades att föreningen under året lämnat ett stort bidrag till
projekt Strålkanon , SEK 250.000, och att man därför har ett större
underskott i resultaträkningen.

§

8

Revisionsberättelse
Revisor Stig Abrahamsson föredrog revisorernas berättelse:
REVISIONSBERÄTTELSE
för Träpatronerna, prostatacancerföreningen i Västernorrlands län.
Undertecknade, valda revisorer för verksamhetsåret 2009, får efter
utförd revision avge följande revisionsberättelse:
Vi har granskat årsredovisningen, bokföringen och räkenskaperna.
Bank/Postgiromedel har avstämts mot bankbesked. Vi har tagit del
av upprättade protokoll.
Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed. Vi har
funnit räkenskaperna och verifikationerna i god ordning.
Vi tillstyrker:
- att resultat- och balansräkning fastställes,
- att styrelsen beviljas full ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2009.
Sundsvall den 25/3 2010.
Björn Skantz - Stig Abrahamsson

§ 9

Fråga om resultat- och
ansvarsfrihet för styrelsen

balansräkning

och

om

Mötet beslutade att fastställa resultat- och balansräkningarna samt att
bevilja den avgående styrelsen full ansvarsfrihet.

§ 10

Förslag till verksamhetsplan
jämte budget för innevarande år
En verksamhetsplan för det kommande året skall upprättas av den
nya styrelsen som ännu ej är tillsatt. Medlemmarna kommer att
informeras senare under verksamhetsåret om planen liksom om
budget.

§ 11

Fastställande av årsavgift.
Styrelsen föreslår oförändrad avgift för kommande
verksamhetsår vilket mötet fastställde som beslut.

§ 12

Val av styrelseordförande
Valberedningen redogjorde för att man inte funnit någon person som
är villig åtaga sig ordförandeskapet i föreningen och posten förblir
obesatt medan den nya styrelsen och valberedningen arbetar vidare
med frågan.

§ 13

Val av övriga styrelseledamöter
Valberedningen föreslog omval av Sture Henningsohn, Everth
Lundin och Åke Wikström.
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Vidare föreslog valberedningen nyval av Anders Hörnblad,
Örnsköldsvik.
Till ersättare (suppleanter) i styrelsen föreslogs Roland Östling,
Sundsvall samt Lars Olov Högström, Sundsvall.
Beslut: Mötet beslutade enligt valberedningens förslag.

§ 14

Val av revisor och ersättare för denne
Valberedningen föreslog Lennart Uggeldahl och Buster Björklund,
båda Sundsvall med Åke Bodvill och Stig Lundqvist som ersättare.
Beslut: Mötet beslutade enligt valberedningens beslut.

§ 15

Val av valberedning för ett år
Här föreslogs Rune Östberg (sammankallande), Sundsvall, PerRichard Molén, Sundsvall.
Beslut: Mötet beslutade enligt förslaget.

§ 16

Behandling av förslag väckta av styrelsen
Förslag till nya stadgar har tillställts alla medlemmar per post. Efter
en del kompletteringar av mötesordföranden beslutade mötet att
antaga stadgarna. Dessa kommer att fastställas vid ytterligare ett
årsmöte eller allmänt medlemsmöte senare.

§ 17

Behandling av inkomna motioner
Inga motioner har inkommit.

§ 18

Övriga frågor
En fråga ställdes om notering i dagordningen om PCF möte och om
delegat till detta. Frågan handlägges av styrelsen.
Ingen annan övrig fråga anmäldes.

§ 19

Årsmötets avslutande
Mötesordföranden, Björn Ekman, kunde efter 45 minuter tacka för
visat intresse och förklara mötet avslutat.
Vid protokollet

Sture Henningsohn

Björn Ekman

Sekreterare

Mötesordförande

Bernt Jonsson

Stig Abrahamsson

Protokolljusterare

Protokolljusterare
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