
Protokoll fört vid årsmötet med STF Östra Skåne. 

Torsdagen  den 7 februari 2019 i Studiefrämjandet Kristianstad. 

(Med  Org. Nr 8024362892) 

§1 Mötet öppnades. 

Rune Lindkrantz öppnade mötet. 

§2 Val av ordförande för mötet. 

Till ordförande för mötet valdes Pia Jönsson Rajgård 

§3 Val av sekreterare för mötet. 

Till sekreterare för årsmötet valdes Barbro Abrahamsson. 

§4 Frågan om mötet blivit behörigt utlyst. 

Årsmötet har varit annonserat på avdelningens hemsida och folder. 

Årsmötet ansågs vara behörigen utlyst. 

§5 Val av två justerare tillika rösträknare. 

Att jämte ordförande justera årsmötesprotokollet och tillika rösträknade valdes Eva Björnsson 

Och  Margareta Bengtsson. 

§6 Fastställande av dagordning. 

Dagordningen fastställdes. 

§7 Behandling av styrelsens ekonomiska förvaltning föregående år. 

Rune redogjorde för styrelsens verksamhetsberättelse, som godkändes av mötet. 

§8 Behandling av styrelsens ekonomiska förvaltning föregående år. 

1. Framställande av resultat och balansräkning. 

Bertil Castell redogjorde . Godkändes. 

2.Revisorernas berättelse. 

Rolf Martinsson redogjorde för revisorsberättelsen. 

3.Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen. 

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.    

§9 Styrelsens verksamhetsplan och budgeten för innevarande år. 



 

Rune redogjorde för verksamhetsplan och budget. 

§10 Behandling av motioner. 

Inga motioner inkomna för behandling. 

§11 Beslut om antalet ledamöter i styrelsen. 

Valberedningen föreslår att styrelsen under 2019 skall  

utöver ordföranden bestå av 5 ledamöter. 

§12 Val av ordförande på ett år. 

Till ordförande på 1 år omvaldes Rune Lindkrantz. 

§13 Val av två styrelseledamöter på två år. 

Christina Fischer och Barbro Abrahamsson 

I styrelsen kvarstår Anita Persson – Bertil Castell och Sven Malm. 

§14 Val av två styrelsesuppleanter på ett år. 

Utgår. 

§15 Val av två revisorer. 

Omval av Birgit -Marie Möller och Rolf  Martinsson.  

§16 Val av valberedning och sammankallande i densamma. 

Till valberedning valdes Lars Tillman, Bengt Valdemarsson och 

Anders Lundgren (sammankallande). 

§17 Beslut i ärenden som väckts genom motion. 

Inga ärenden hade väckts genom motion. 

§18 Övriga frågor. 

Anita Martinsson och Lars Tillman avgår  som redaktörer för vårt programblad (gör 
höstprogrammet) Bengt Valdemarsson och Birgitta Malm övertar redaktörskapet.Angående 

Angående 40 års - jubileet har Anita Persson beställt Föreningarnas Hus (tidigare Hemgården) 
den 26 oktober 2019. Vi skall bl,a bjuda in 2 personer från Studiefrämjandet i Kristianstad 
och ev någon från STF i Stockholm 

Möte den 6 April i Simrishamn, för att eventuellt starta upp en ny lokalförening. 

 



Ny förening har bildats i Svängsta i Blekinge. Rune, Sven och Christina åker och 
representerar STF Östra Skåne.   

§19 Årsmötet avslutas. 

Ordföranden avslutade mötet och tackade för visat intresse. 

 

 

 

Vid protokollet 

 

Barbro Abrahamsson 

 

Justering  

 

Pia Jönsson Rajgård  Eva Björnsson Margareta Bengtsson 

Mötets ordförande  Justerare  Justerare  
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