Årsstämma för föreningen FFLK, 2018-02-27
Organisationsnummer 863500 - 4768
Plats: Sjölyckan i Tollered

Protokoll
1. Val av ordförande för årsmötet
Thomas Hallgren valdes.
2. Val av sekreterare för årsmötet
Anders Westman valdes.
3. Val av justerare tillika rösträknare
Ingemar Svensson och Åsa Qvist-Ek valdes.
4. Fråga om årsmötet blivit behörigt utlyst
Svar Ja.
(E post, Hemsida och Annons i LT)
5. Upprättelse och godkännande av röstlängd
Röstlängden = i enlighet med deltagarlista, med godkännande.
6. Styrelsens verksamhetsberättelse
Torleif Bergvik berättade i stora drag om föreningens övergång till den digitala
kommunikationen med medlemmarna samt temakvällarna.
Ann-Catrine Boldyn redogjorde för hemsidan.
Bengt Helgius informerade om soppluncherna.
Sven Karlsson och Torleif Bergvik informerade om näringslivet och samarbetet
med kommunen.
Anders Westman informerade om kunskapsutvecklingen med hjälp av
SmåföretagsAkademin.
Christina Stoltz informerade om sociala medier bl a facebook.
Birger Rosén redovisade valda delar ur räkenskaperna med knytning till
föreningens aktiviteter.
7. Revisionsberättelse för räkenskapsåret
Revisor Mats Lennevi tillstyrker att föreningsstämman fastställer
resultaträkningen och balansräkningen och beviljar styrelsens ledamöter
ansvarsfrihet för räkenskapsåret. (Thomas Hallgren läste upp)
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet fastställde resultaträkningen och balansräkningen och beviljade
styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
9. Fastställande av årsavgift
Årsavgiften lika föregående år (875.-) och godkänd.
Företagsföreningen i Lerums kommun verkar för att aktivt utveckla näringslivet på hemmaplan.
Som medlem är du en del i och kan dra nytta av ett stort och brett nätverk –
fullt av kunskap, kompetens och affärsmöjligheter.

Årsavgift specifikation
100 kr medlemsavgift, (ej avdragsgill)
620 kr serviceavgift, (avdragsgill)
155 kr moms, (avdragsgill)
10. Val av:
a. Ledamöter
Omval, 2 år:
Bengt Helgius.
Nyval, 2 år:
Jessica Hallgren och Victoria Broman efter Torleif Bergvik och Katarina Ramer,
som avböjt omval.
Fyllnadsval, 1 år:
Birger Rosén efter Erica Lönnehed som avgått i förtid.
b. Val av ordförande
Sven Karlsson valdes till ordförande för ytterligare 1 år.
c. Revisor och revisor suppleant
Mats Lennevi, revisor och Sara Nilsson, revisorssuppleant omvaldes på 1 år.
d. Ledamöter till valberedningen
Torleif Bergvik (sammankallande), Cecilia Lindberg Hilton och Erica Lönnehed
valdes in till valberedningen.
11. Motioner
Inga motioner inkomna.
12. Övriga frågor
Inga övriga frågor.
13. Mötet avslutas
Årsmötets ordförande, Thomas Hallgren tackade för visat intresse och avslutade
årsmötet därefter lämnades ”klubban” över till Sven Karlsson som tackade för
förtroendet samt avtackade de avgående ur styrelsen.
Ordförande

Justerare

Justerare

Thomas Hallgren

Ingemar Svensson

Åsa Qvist-Ek

Bilaga: Aktuell röstlängd
Företagsföreningen i Lerums kommun verkar för att aktivt utveckla näringslivet på hemmaplan.
Som medlem är du en del i och kan dra nytta av ett stort och brett nätverk –
fullt av kunskap, kompetens och affärsmöjligheter.

