
Protokoll från BANK:s årsmöte 2017-03-11 kl 13.00 Vätterleden 

 

Andreas Fager hälsade de närvarande hjärtligt välkomna och förklarade årsmötet öppnat 

§1. Justering av röstlängd. 

Närvarolistan godkändes som röstlängd 

§2.Val inom eller utom sig av ordförande för mötet. 

Till ordförande för mötet valdes Andreas Fager 

§3.Styrelsens anmälan om protokollföring. 

Till sekreterare för mötet valdes Berit Roos 

§4.Val av två justerare tillika rösträknare. 

Till att justeras dagens protokoll och tillika rösträknare valdes Anna Wilhelmsson och Agneta 

Davidsson 

§5. Beslut om närvaro-och yttranderätt förutom medlem och personer angivna i denna 

paragraf 

Alla närvarande på årsmötet har rätt att närvara och att yttra sig. 

§6.Fråga om årsmötet blivit behörigen utlyst. 

Årsmötet hade utlysts i god tid både i Bassetbladet och på BANK:s hemsida  

§7.Styrelsens verksamhetsberättelse och balans-och resultaträkning samt revisorns 

berättelse. 

Verksamhetsberättelsen och balans och resultaträkning samt revisorns berättelse föredrogs 

§8.Fastställelse av balans och resultaträkning samt beslut om uppkommen vinst eller förlust 

Årsmötet godkände balans- och resultaträkning och att överskjutande medel överförs till år 

2017. 

§9.Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 

Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet 

§10.Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan 

Årsmötet beslutade att godkänna styrelsens förslag till verksamhetsplan  

§11.Beslut om förslag till budget för nästa verksamhetsår samt beslut om årsavgifter. 



Styrelsens förslag till budget för 2017 godkändes, samma medlemsavgift 150 kr för medlem och 

50 kr för medbetalande beslutades för 2017 

§12.Beslut om antalet ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen samt val av 

ordförande, övriga ledamöter och suppleanter enligt §8 

Årsmötet beslutade att fastställa antalet till 5 st ordinarie ledamöter 2 st suppleanter i 

styrelsen. 

Till ordförande valdes Andreas Fager1 år 

Till ordinarie ledamöter valdes 

Berit Roos 2 år 

Ulf Bergstrand 2 år 

Till suppleanter valdes 

Roland Andersson 1 år 

Henrik Johansson 1 år 

Kvarstående ledamöter i styrelsen för 1 år Carolin Larsson, Janneke Plomp 

§13. Val av revisorer 

Till revisorer valdes  

Bengt-Olof Svensson 1 år 

Henrik P Johansson 1 år 

§14. Val av ordförande och två ledamöter i valberedningen för att förbereda de val, som 

enligt punkterna 13, 14 och 15 ska förekomma vid nästkommande ordinarie årsmöte. 

Till valberedning för 1 år valdes Lars-Olof Alfredsson sammankallande samt Agneta Davidsson 

och Therese Bergstrand 

§15. Övriga ärenden, som av styrelsen hänskjuts till årsmöte eller som av medlem anmälts till 

styrelsen för behandling på mötet. Anmälan av sådant ärende skall vara skriftligt och 

inkommit till styrelsen senast tre veckor före årsmötet. Till ärendet skall styrelsen avge 

utlåtande och förslag till beslut 

Inga motioner hade kommit styrelsen tillhanda och inga övriga frågor togs upp. 

Ordföranden avslutade årsmötet. 

Vandringspris till Ursula Nielsens Minne överlämnades till vinnaren 2016 Star Ban Zkruttan och 

ägaren Agneta Davidsson 



Andreas tackade för förtroendet att bli vald till BANK:s ordförande och tackade de som kommit 

och förklarade mötet avslutat. 

Vid pennan 

 

Berit Roos 

Justeras: 

 

 

 

Anna Wilhelmsson       Agneta Davidsson 

 


