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PROTOKOLL 
Fört vid  

Föreningen Tullingepartiets årsmöte 2018-03-14 

 

Årsmötets öppnande:  
 

Camilla Jägemalm välkomnade deltagarna till årsmötet och förklarade det öppnat.  

 

§ 1 Fråga om årsmötet utlysts enligt stadgarna  

Frågan besvarades med ja. Kallelse sändes ut per e-post och meddelades även via 

Tullingepartiets hemsida. Årsmöteshandlingar har funnits att läsa på hemsidan. 

 

§ 2a Fastställande av dagordning 

Beslutades att fastställa § 1, § 2a, § 3, § 4 och § 5.  

 

§ 3 Upprättande av röstlängd 

Röstlängden bestod av en närvarolista. Närvarolistan med 45 närvarande personer och 35 

röstberättigade, godkändes som röstlängd.  

 

§ 4 Val av ordförande och sekreterare för mötet 

Valdes: 

Ordförande: Rolf Kenmo.  

Sekreterare: Carl Widercrantz.  

 

§ 5 Val av två justeringsmän, tillika rösträknare 

Valdes: Inger Bergman och Dick Bergman.    
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§ 2b Fastsällande av dagordning 

En förändring av dagordningen föreslogs. Den föreslagna förändringen innebar att § 13 

skulle flyttas upp som § 9.  

Årsmötet genomförde votering med rösträkning som utföll med 19 röster för den utskickade 

dagordningen enligt agenda och 8 röster för den föreslagna förändrade dagordningen som 

skulle innebära att § 13 flyttas upp som § 9.  

Dagordningen fastställdes enligt agenda. Dagordningen godkändes. 

 

§ 6 Styrelsens årsberättelse och kassarapport 

Styrelsens verksamhetsberättelse och kassarapport presenterades. Verksamhetsberättelse 

och kassarapport fanns tillgängliga i ett antal pappersexemplar.   

 

§ 7 Revisorernas berättelse 

Revisionsberättelsen presenterades.  

 

§ 8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

Styrelsen beviljades enhälligt ansvarsfrihet för det gångna året.  

 

§ 9 Val av föreningens styrelseledamöter 

Valberedningen uttryckte kritik mot att vissa styrelseledamöter har utövat påtryckningar mot 

valberedningen. Med hänvisning till detta och för att markera sitt avstånd mot dessa 

missförhållanden valde Per Börjel att avgå från styrelsen. Efter diskussion nominerades dock 

Per återigen till styrelsen. Per accepterade nomineringen och valdes återigen in i styrelsen. 

Fredrik Ahlinder valde att inte ställa upp för omval.    

Carl framförde en önskan om att bli adjungerad i styrelsen. Carl kommer dock att fullgöra sitt 

uppdrag som ledamot till 2019.  

Årsstämman valde följande styrelseledamöter:  

A, Ordförande: Camilla Jägemalm, omval/ordförande (1 år) 

 

B, Ledamöter:  Louise Linder, omval (2 år) 

Elisabet Thorén, omval (2 år) 
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Christian Wagner, omval som ledamot (2 år) 

Per Börjel, (1 år) 

 

C, Suppleanter: Åsa Karmteg (2 år)  

 Lars Gösta Almgren (1 år)  

 

Vald vid årsmötet  

2017 för en period  

om 2 år: Rita Ilomäki, ledamot  

Carl Widercrantz, ledamot  

Anders Thorén, ledamot  

Per Börjel, ledamot  

 

§ 10 Val av en revisor och en revisorsuppleant 

Årsmötet valde: 

Revisor             Klas Bovin , omval  

Revisorsuppleant    Staffan Teste, omval 

 

§ 11 Val av valberedning (2 personer) 

Årsmötet valde följande personer att ingå i valberedningen 

Elizabeth Bushby, nyval 

Dick Berman, nyval 

Årsmötet tackade den tidigare valberedningen för deras arbete.  

 

§ 12 Fastställande av medlemsavgift för 2018 

Årsmötet fastställde att årsavgiften för år 2018 ska vara 100 kronor. Dessutom ska en frivillig 
avgift på 100 kr anges på medlemsfakturan med anledning av att det är valår.  
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§ 13 Övriga anmälda ärenden och motioner 

Kjell Sjöberg hade skickat in två motioner till årsmötet.  

Motion 1 handlade om förändring av stadgar och organisation. Styrelsen föreslog att 

motionen skulle tillstyrkas i enlighet med styrelsens utskickade tilläggsförslag. Ordförande 

ställde styrelsens förslag mot bifall till motionen.  

Årsmötet genomförde votering med rösträkning som utföll med 23 röster för styrelsens 

förslag till beslut och 5 röster för bifall motion. Årsmötet fattade därmed beslut i enlighet 

med styrelsens förslag till beslut om att motionen ska tillstyrkas.  

Motion 2 handlade om en policy för sociala medier. Styrelsen föreslog att motionen skulle 

anses besvarad. Årsmötet beslutade att motionen skulle anses besvarad.  

Inga övriga ärenden förelåg. 

 

§ 14 Fastställande av styrelsens förslag till budget för 2018 

Styrelsens förslag till budget presenterades. Förslaget godkändes. 

 

§ 15 Övriga frågor 

Kjell Sjöberg presenterade ett dokument underskrivet av fyra medlemmar som valde att 

lämna Tullingepartiet.  

 

§ 16 Avslutning 

Mötesordförande Rolf Kenmo, tackades med blommor. Camilla Jägemalm tackade 

deltagarna för visat intresse.  

 

 

Vid protokollet  

 

Carl Widercrantz   

 

Justeras: 

                       Inger Bergman    Dick Bergman 


