
Årsmötesprotokoll 2006 (verksamhetsåret 2005) 

 

 

Protokoll fört vid SVK – Västsvenskas årsmöte i Skrea, Falkenberg, den 25 mars 2006. 

 

1. Mötets öppnande. 

Ordförande Helén Lundberg hälsade alla välkomna samt öppnade mötet. 

 

2. Justering av röstlängd. 

Mötet beslöt att medlemsmatrikeln från feb. 2006 skulle gälla som underlag för röstlängdsjustering. 

Samtliga 29 närvarande röstberättigade medlemmar fanns med i matrikeln. 

 

3. Val av ordförande för mötet. 

Som mötesordförande valdes Fredrik Lilliehöök. 

 

4. Val av sekreterare för mötet. 

Som mötessekreterare valdes Maud Rahm. 

 

5. Val av två (2) justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera mötets protokollet. 

Som justeringsmän tillika rösträknare valdes Peter Boustedt och Maritha Rödström. 

 

6. Fråga om mötet blivit behörigen utlyst. 

Årsmötet förklarade mötet behörigen utlyst. 

 

7. Godkännande av dagordningen. 

Mötet godkände dagordningen med ett tillägg till punkt 18 samt att punkten ”godkännande av 

dagordning” lades till dagordningen. 

 

8.  Styrelsens årsredovisning med resultat- och balansräkning samt revisorernas berättelse. 

Styrelsens årsredovisning med resultat- och balansräkning föredrogs av Göran Stamborg. 

Årsredovisningen visade på en vinst om 8 035,47 SEK. Total behållning per den 2005-12-31, 86 

054,29 SEK. Thomas Johansson föredrog revisorernas berättelse.  



 

9. Fastställande av resultat- och balansräkning samt fastställande av styrelsens förslag till 

resultatdisposition. 

Styrelsens förslag till resultat- och balansräkning samt förslag att överföra vinsten i ny räkning 

fastställdes. 

 

10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. 

Mötet beslutade att styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2005. 

 

11. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan. 

Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för 2006 föredrogs varefter denna fastställdes. 

Medlem önskade se fler antal utställningar. Ordförande svarade att det kommer att ske 2007 samt 

2008. 

 

12. Beslut om styrelsens förslag till budget. 

Styrelsens förslag till budget för 2006 föredrogs varefter denna fastställdes. 

 

13. Beslut om antalet  ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt § 15 i 

 stadgarna.   

Mötet beslöt att styrelsen för verksamhetsåret 2006 skall bestå av 7 ordinarie ledarmöter samt 3 

suppleanter. 

 

14. Val av ordförande för tiden till nästa möte. 

Till ordförande i SVK/Västsvenska för tiden fram till nästa årsmöte valdes Helén Lundberg, 621008-

6705. 

 

15. Val av ordinarie ledarmöter och suppleanter i styrelsen enligt §15 i stadgarna. 

Valberedningens förslag antogs. Angelica Hammarström omvaldes som ordinarie ledarmot på två år. 

Maritha Rödström och Stig-Arne Persson valdes som ordinarie ledarmöter på två år. Bengt Wejrot 

valdes som ordinarie ledarmot på ett år, samt ett fyllnadsval som ordinarie ledarmot på Cecilia Linder 

Karlsson på ett år. Benny Nilsson omvaldes som suppleant på ett år samt Börje Nilsson och Christer 

Johansson valdes som suppleanter på ett år.  

 

16.  Val av två (2) revisorer och revisorsuppleanter. 



Val av två revisorer och revisorssuppleanter. Till revisorer för en tid om ett år valdes Thomas 

Johansson och Jonas Kjellberg. Till revisorssuppleanter för en tid om ett år valdes Matti Palm (supp. 

för Thomas Johansson) samt Gunnar Malm (supp. för Jonas Kjellberg) 

 

17. Val av valberedning med tre (3) ledamöter varav en sammankallande för att   förbereda de val 

som enligt punkterna 13-16 skall förekomma vid nästa ordinarie årsmöte. 

Till valberedningen valdes Göran Stamborg,  (sammankallande), Fredrik Lilliehöök och Mikael 

Helldén. 

 

18. Övriga ärenden. 

Inga övriga föranmälda ärenden förekom varav ordet lämnades fritt. 

 

A. Medlem önskade att information kommande särskilda prov läggs ut på hemsidan. Styrelsen 

meddelade att detta skulle kunna låta sig göras. 

 

B. Medlem undrade hur information till nya medlemmar hanteras. Benny Nilsson svarade att två sk. 

Informationsträffar planerades/genomfördes under verksamhetsåret 2005. Tyvärr var intresset inte 

så stort. 

 

C. Bertil Dagermo skänkte ett vandringspris i form av en snidad kåsa, samt en pärm. Mötet tackade 

för gåvan och gav styrelsen i uppgift att skicka ett skriftligt tack till Bertil Dagermo. 

 

Mötet avslutades och avgående styrelsemedlemmar avtackades. 

 

  

 

Vid protokollet                 Mötesordföranden 

 

 

___________________   __________________ 

Maud Rahm                    Fredrik Lilliehöök 

Justeras 

 

___________________  __________________ 



Peter Boustedt              Maritha Rödström 

 

 


