
P R O T O K O L L 

Sjundby traditionsforening arsmote 
mandag 18.8 kl.19 
Plats: Valvet pa Sjundby gard 

Narvarande var foljande 15 personer 
Leena Holm 
Karin Blomberg 
Maria Wiren-Gottberg 
Karl Emil Lemstrom 
Freja Svanfeidt 
Eva Nordenswan-Linden 
Carl-Johan Linden 
Margareta Segersven 
Christer Segersven 
Paul Nyqvist 
Marita Rosengren 
Maria Linden 
Elvira Svanfeidt 
Ingrid Svanfeidt 
Christina Linden 

§1. Motet oppnas 
Foreningens ordforande Carl-Johan Linden oppnade motet klockan 19:04 

§2. Val av motesordforande, sekreterare, tv l protokolljusterare och vid behov tva rostraknare 
ingrid Svanfeidt valdes till motesordforande, Maria Linden till sekreterare, Maria Wiren-Gottberg 
och Karin Blomberg till protokolljusterare. 

§3. Motets laglighet och beslutforhet konstaterades, moteskallelsen har sants ut per e-post minst 
en vecka fore motet, kallelsen sandes 6.8.2014 och information om motet har ingatt pa foreningens 
Facebook -sida. 

§4. Foredragningslistan for motet godkandes. 

§5. Bokslutet, arsberattelsen och verksamhetsgranskarnas/revisorernas utiatande 
presenteras 
Foreningens kassor Christina Linden presenterade bokslutet for verksamhetsaret 2013-2014, 
Maria Linden presenterade arsberattelsen och Christina Linden laste upp 
verksamhetsgranskarnas/revisorernas utiatande. 

§6. Beslut om faststallande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet till styrelsen och andra 
ansvarsskyldiga fattades. 

Bokslutet faststalides, styrelsen och andra ansvarsskyldiga beviljades ansvarsfrihet. 

§7. Verksamhetsplanen och budgeten faststalls. 

Ingrid Svanfeidt persenterade verksamhetsplanen som godkandes. Christina Linden presenterade 
budgeten. Efter forslag av Paul Nyqvist gjordes ett tillagg i budgeten pa medelansokan 2G00euro fe* 
for verkstallande av digiteringsprojekten. Budgeten faststalides med detta tillagg. 
§8. Storleken av den anslutningsavgift och arliga medlemsavgift som uppbars hos de ordinarie 
medlemmarna och de understodande medlemmarna faststalls skilt for sig. 



i 
For verksamhetsaret faststalides foljande avgifter: anslutningsavgift 0 euro och medlemsavgift 5 
euro uppbars av alia medlemmar. Ingen avgift for understodande medlemmar faststalides. Efter 
diskussion konstaterades att den som vill understoda foreningen kan gora det utan att bli 
understodande medlem. 

§9. Val av styrelsen enligt 8 § 8§ Styrelse 
Till foreningens styrelse hor en ordforande och minst tva och hogst tio medlemmar. Styrelsen 
valjer inom sig en vice ordforande samt utser inom eller utom sig en kassor, en sekreterare och 
andra nodvandiga funktionarer. Styrelsens mandattid ar tiden mellan valmotena. 

Motet valde Carl- Johan Linden till foreningens ordforande, till ovriga medlemmar i styrelsen 
valdes: Eva Nordenswan-Linden (ny), Leena Holm, Heidi Holmlund, Ingrid Svanfeidt, Margareta 
Segersven och Maria Linden. .^t 

§10. Val av tva verksamhetsgranskare for att granska rakenskaperna under den pagaende 
rakenskapsperioden 

Till verksamhetsgranskare valdes Bodil Siro och Marianne Malm. 

§11. Ovriga i moteskallelsen namnda arenden behandlas. 

Om en foreningsmedlem onskar att ett arende skall behandlas vid foreningens arsmote skall han 
skriftligen meddela detta till styrelsen i s a god tid att arendet kan tas med i moteskallelsen. 
I moteskallelsen namndes foreningens namnandring. Arsmotet beslot att foreningens namn andras 
till Sjundby traditionsforening rf. 
§12 Motet avslutades klockan 19:51 

Ordforande Sekreterare 
Ingrid Svanfeidt Maria Linden 

Karin Blomberg Maria Wiren-Gottberg 


