
Gotlands Prostatacancerfören i ng

Årsmötesprotokoll fört vid Gotlands Prostatacanerförening
den 21 mans 2917

Plats: Röda korset, Kupan, Norra Hansegatan 14 i Visby
Tid: 18:30 - 21:00

§ 1. Årsmötets öppnande .. ,

Föreningens ordföranden Ragnar Oberg hälsar alla näruarande välkomna och
årsmötet förklaras öppnat.

Mötet inleds med en tyst minut för de under året avlidna medlemmarna:
Amy Oberg, Oskar Magnusson och Håkan Rauke.

§ 2. Fråga orn mötet år bhörigt utlyst
Fråga ställs om mötet är behörigt utlyst. Mötet finner att så ärfaltet.

§ 3. Val av «rrdförande och sekreterare för årsrnötet
Kent Lewån väljs tiltordförande och Per Lundin väljs till sekreterare för årsmötet.

§ 4. Fastställande av dagordning
På årsmötet finns utdelad dagordning. Ordföranden frågar om denna kan godkännas 

;

och finner att så är fallet.

§ 5. Val av två personer tillika rösträknare att tillsamman med ordföranden
iustera årsmötets protokoll 

.

Susanne Syr6n och Torsten Svensson väljs att justera årsmötets protokoll. j

§ 6. Årsredovisning med verksamhetsberättelse
Årsredovisning föreligger och gås igenom- Ordföranden fragar om denna kan
godkännas och finner att så år fallet. Verksamhetsberåttelse finns utdelad på
årsmötet. Ordföranden ställer fråga om denna kan godkännas och finner att årsmötet
godkånner även denna.

§ 7. Revisorernas berättelse
Revisionsberättelsen läses och revisorema föreslår att ansvarsfrihet beviljas för den
tid som revisionen omfattar.
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§ 8, Fastställande av resultat- sch balansräkning
Flesultat- och balansräkning gås igenom och ordforanden ståller fraga om denna kan
fastställas och finner att årsmötet har fastställt dessa.

§ 9- Beslut om ansvarsfrihet
OrdfÖranden ståller fraga om årsmötet kan bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det

gångna verksamhetsåret och finner att ansvarsfrihet har beviljats.

§ 10. Verksamhetsplan och budget för ZO1T
På årsmötet finns utdelad verksamhetsplan och budget för år 2012. Dessa föredras
och ordfÖranden frågar om verksamhetsplan och budget kan godkännas oeh finner
att dessa har godkänts.

§ 11. Beslut om åruvgift för nästa kalenderår (201g)
OrdtÖranden ställer fraga om årsavgift. Mötet framlägger flera förslag och till slut
enas mÖtet, efter att ordföranden stältt proposition på §ra förslag, orn att årsavgiften
ska vara 150 för rnedlem och 5O kronor för iamisemedlem.

§ 1e Beslut om eventuella ersätningar till styrelsemedlernmar
OrdfÖranden framlägger förslag om ersåttning med 1 000 kronor till vardera
ordfÖranden, kassö1 sekreterare och registeransvarig. Ordföranden finner att
årsmötet beviljar dessa ersättning för verksamhetsår 2017.

Årsmotets sekreteiare informerar, att om denne väljs som sekreterare vid
konstituerandet av ssrelsen så komrner ersättningen att avstås.

§ 13. Beslut om antalet ordinarie ledamöter och ersättare i ssrelsen
Valberedningen föreslår att sex ledamöter {plus ordförande) ska vaqas och ingen
ersättare. Ordföranden ställer fraga om årsmötet finner att sex ledamöter (plui
ordförande) ska välias och ingen ersättare och finner att så är fallet.

§ 14. Val av ordföranden

$agngr Öberg-föreslås bliomvald. Enligt.stadgarna väljs ordforanden på 1 (en) år.
Arsmötets ordförande finner att Ragnar Oberg blir omvald som ordförande,

§ 15. Val av övriga tredamöter
Valberedningen fÖreslår omval av Per Lundin, Fredrik Ehrensvärd och Slve Klint pa
två år. Ordföranden finner att dessa blir omvalda. Sedan tidigare kvarstårAnders
Pettersson, Göte Pettersson och Gunnar Ericsson.

§ 16. Val av revisor och ersättare
Valberedningen föreslår omval av Göran Kronqvist som revisor och Gunnar Nilsson
som ersättare. Ordföranden finner att dessa blir omvalda.

§ 17.Val av ombud till förbundets förbundsstämma
Valberedningen föreslår att styrelsen får utse ombud tillförbundsstämman och
ordföranden finner att årsmötet så beslutar.
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§ 18 Val av valberedning
Mötet föreslår Fredrik Adelsköld och Torsten Svensson. Ordföranden finner dessa
valda. Mncent Ullgren är lrvar som samrnankallande.

§ 19. Behandling av ltirslq från s§relsen
lnga förslag finns.

§ 20. Behandling av motioner
lnga motioner är inlämnade.

§ 21 Övriga frågor
lnga övriga fragor ställs.

§ 22. Årsmirtets avslutning
Ordföranden förklarar årsmötet avslutat.
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justering
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