
     STF Alingsås–Vårgårda 

Protokoll 

fört vid årsmöte med Alingsås-Vårgårda lokalavdelning av STF den 7 februari  

2016 på Hjälmareds folkhögskola i Alingsås. Närvarande: 53 medlemmar. 

Mötets öppnande           1   Ordföranden i lokalavdelningen, Sven-Åke Mökander, öppnade       

årsmötet och hälsade alla välkomna. 

Val av ordförande           2   Till ordförande för årsmötet valdes Sven-Åke Mökander. 

Val av sekreterare           3   Tore Hjalmarsson valdes till sekreterare för årsmötet. 

Val av två justerare         4   Till att justera årsmötesprotokollet jämte ordföranden valdes   

Birgitta Nordlund och Gunnar Eriksson. 

Mötets utlysande            5   Kallelse till årsmötet hade varit införd i Turist, i lokalavdelningens 

höst– och vårprogram samt i Alingsås Tidning. Årsmötet beslutade 

godkänna mötets utlysning. 

Dagordning                       6   Förslag till dagordning hade delats ut till de närvarande. 

Årsmötet beslutade att fastställa förslaget till dagordning. 

Verksamhetsberättelse  7   Verksamhetsberättelsen för 2015 hade delats ut. Sekreteraren   

gick igenom de olika punkterna i verksamhetsberättelsen. 

Årsmötet godkände verksamhetsberättelsen som lades till 

handlingarna. 

Ekonomisk förvaltning   8   Resultat och balansräkning för år 2015 föredrogs av kassören. 

Marita Sohl föredrog revisorernas berättelse för år 2015.                               

I enlighet med revisorernas förslag beslutade årsmötet dels att 

godkänna resultat- och balansräkningen för år 2015, dels att 

bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2015 års verksamhet. 

Motioner                         9   Inga ärenden hade inkommit. 

Verksamhetsplan         10   Ordföranden informerade om förslag till verksamhetsplan. 

Styrelsen arbetar fram innehållsrika och intressanta vår- och 

höstprogram. Vidare ska Potatisleden underhållas.  

Budget för 2015           11   Kassören informerade om budget för 2016. Intäkterna uppgick till 

85650 kr och utgifterna till 80250 kr. Årsmötet godkände förslaget 

till budget. 



  Styrelseledamöter       12   Årsmötet beslutade att minska antalet styrelseledamöter med en 

ledamot till sju. 

Val av ordförande        13   Årsmötet beslutade att i enlighet med valberedningens förslag 

välja Sven-Åke Mökander till ordförande på ett år.   

Val av styrelse              14   Årsmötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag att 

välja om Bo Karlsson och Leif Montell till styrelseledamöter på två 

år. Ett år kvar på mandatperioden har Ulf Henriksson, Siv Engman, 

Caj Rooslund och Tore Hjalmarsson. 

Val av revisorer            15   Årsmötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag att 

som revisorer på ett år välja om Marita Sohl och Per Arhusiander 

och som revisorssuppleant Rune Carlén. 

Val av valberedning    16   Som valberedning för 2015 valde årsmötet Gunnar Eriksson, 

sammankallande, och Leif Karlsson. Sven-Åke Mökander 

representerar styrelsen i valberedningen. Styrelsen fick i uppdrag 

att försöka rekrytera ytterligare en person till valberedningen som 

ersättare för Sven-Åke Mökander. 

Övriga frågor                17 Bo Karlsson informerade om att Potatisleden förlängts från 

Hjortgården över Härsberget till Göta rondellen (Blomsterhaga). 

Sven-Åke Mökander berättade om kommande aktiviteter under 

våren. 

Mötets avslutning        18   Ordföranden meddelade att Jakob Brendelius, som valt att lämna.    

  styrelsen, kommer att avtackas vid ett senare tillfälle då Jakob       

  inte var närvarande. Ordföranden tackade för visat intresse och                                                 

.                                               förklarade mötet avslutat. 

Efter årsmötesförhandlingarna bjöds på teater av ScenVara. De 

framförde ”Kunde prästänkan så kan väl du” en underhållande 

föreställning skriven av Cecilia Torudd. Därefter avslutades med 

fika i Herrgården. 

Vid protokollet:  

Tore Hjalmarsson 

Justeras: 

 

Sven-Åke Mökander                         Birgitta Nordlund                        Gunnar Eriksson 

   


