
Fredsbaskrarna Västkust 

Protokoll årsmöte för Fredsbaskrarna Västkust 2016 
Datum: 2017-02-26  
Tid: 13:00  
Plats: Barnhusgatan 11, Göteborg. 

1. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande.

Årsmötes utlysning godkändes.

2. Fastställande av röstlängd.  Bilaga 2 

Medlemskap i Sveriges veteranförbund kontrollerades och närvarande signerade
närvarolista.

3. Fastställande av dagordning.

Dagordningen fastställdes utan förändring.

4. Val av ordförande för mötet.

Per Lennartsson från förbundet valdes som ordförande för mötet.

5. Val av två protokolljusterare (tillika rösträknare).

Alice Margareta Cooper och Fredrik Edén valdes.

6. Föredragning av verksamhetsberättelsen. Bilaga 1 

Mikael Bodell föredrog vad som hänt under 2016.

7. Ekonomisk redovisning för verksamhetsåret. Bilaga 1 

Mikael Bodell redovisade ekonomiskt utfall för 2016.

8. Revisorernas föredragning. Bilaga 3 

Revisionsrapporten lästes upp av Lars Westholm

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet

10. Behandling av eventuella motioner/propositioner.

Inga motioner eller propositioner har inkommit.

11. Fastställande av verksamhetsplan.
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Verksamhetsplanen behöver yttrligare justering och årsmötet gav styrelsen i 
uppdrag att jobba vidare med arbetet. 

12. Fastställande av budget.

Årsstämman enig om att aktiviteter skall vara självfinansierade och föreningen
skall ej drivas med underskott.

13. Val av föreningens ordförande (tillika styrelsens ordförande) för en
mandattid av två år.

Jan Persson Cooper valdes till ordförande för 2 år.

14. Val av övriga ledamöter i styrelsen för en mandattid av två år (tre väljs
jämna år och tre väljs udda år).

Martin Johansson valdes som styrelseledamot efter att i två år varit föreningens
ordförande, Johan Fagerström valdes in som ny styrelseledamot och Andreas
Kardin omvaldes till en mandatperiod om två år. (Mikael Bodell, Tony Ivarsson samt
Fredrik Edén har ett år kvar på sina mandat)

15. Val av minst en revisor med mandattid två år.

Sören Sörensson och Lars Westholm omvaldes som föreningens revisorer.

16. Val av tre ledamöter till valberedningen (varav en sammankallande) för en
mandattid av ett år.
Johan Sillfors valdes till valberedningen att vara sammankallande och skall
tillsammans med styrelsen jobba för att hitta övriga ledamöter till valberedningen.

17. Årsmötet avslutades.

Ordförande – Per Lennartsson Sekreterare – Tony Ivarsson 

 Protokolljusterare – Alice Margareta Cooper Protokolljusterare – Fredrik Edén 
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Bilaga 3



Bilaga 4, rapport från samverkansgruppen
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