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PROTOKOLL 
Fört vid  

Föreningen Tullingepartiets årsmöte 2019-03-13 

 

Årsmötets öppnande:  

Camilla Jägemalm välkomnade deltagarna till årsmötet och förklarade det öppnat.  

 

1 Fastställande av röstlängd och föredragningslista  

Förslag på föredragningslista har funnits på hemsidan sedan tidigare. Röstlängden bestod av 

en närvarolista. Närvarolistan med 48 närvarande personer och 41 röstberättigade, 

godkändes som röstlängd. Beslutades att fastställa röstlängden och föredragningslistan. 

 

2 Fråga om mötet är korrekt utlyst.   

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

Tullingepartiets hemsida. Årsmöteshandlingar har funnits att läsa på hemsidan. Beslutades 

att årsmötet anses vara korrekt utlyst.  

 

3 Val av  

a, ordförande för mötet  

Beslutades att välja Rolf Kenmo som mötesordförande.      

b, sekreterare för mötet 

Beslutades att välja Carl Widercrantz som mötessekreterare.      

c, två justerare, tillika rösträknare för mötet 

Beslutades att välja Roland Forsman och Inger Bergman till justerare och tillika 

rösträknare för mötet. 

 

 

 



2 

 

 

4 Beslut om stadgeändring 

Beslutades att anta styrelsens förslag till nya stadgar, men med förändringar av §12 och §16.  

Beslutades att förtydliga §12 så det framgår att målet är att nå god kontinuitet varför halva 

antalet styrelseledamöter väljs per år. Om så erfordras justeras mandatperioden för att 

uppnå detta mål. 

Beslutades att anta följande formulering av §16:  
”Föreningen skall i första hand vara verksam på det kommunala planet.  
Tullingepartiets folk- och förtroendevalda skall verka för Tullinges bästa inom Botkyrka kommun.  
Inför kommunalval utser styrelsen en valberedning senast 12 mån före valdagen till vilken medlemmarna 
inbjudes att nominera kandidater. Preliminär valsedel presenteras på årsmötet. Styrelsen fastställer slutgiltig 
valsedel.  
Valsamverkan skall godkännas av styrelsen.  
 Styrelsen utser en valberedning för representation i nämnder och styrelser till vilken medlemmarna inbjudes att 
nominera kandidater. Endast medlem i Tullingepartiet kan erbjudas förtroendeuppdrag.  
Vad som ovan sagts beträffande kommunalval gäller i tillämpliga delar även kyrkoval”. 

Beslutades att bordlägga och göra ett omtag gällande övriga delar av innehållet i § 16. 

 

5 Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste året 

Anders Thorén presenterade verksamhetsberättelsen. Beslutades att verksamhetsberättelsen 

anses som föredragen.  

  

6 Styrelsens förvaltningsberättelse för det senaste året  

Carl Widercrantz presenterade förvaltningsberättelsen. Beslutades att 

förvaltningsberättelsen anses som föredragen.  

 

7 Revisorernas berättelse för det senaste året  

Revisor Klas Bovin presenterade revisorernas berättelse. Beslutades att revisorernas 

berättelse anses som föredragen.  

 

8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser  

Beslutades att enhälligt bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.  
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9 Fastställande av medlemsavgift för innevarande kalenderår  

Styrelsens förslag på medlemsavgift för 2019 är 100 kronor för betalande medlem. 

Beslutades att anta och fastställa styrelsens förslag till medlemsavgift för 2019. 

 

10 Fastställande av styrelsens verksamhetsplan  

Carl Widercrantz presenterade styrelsens förslag till verksamhetsplan. Beslutades att 

fastställa styrelsens förslag till verksamhetsplanen för 2019.  

 

11 Fastställande av budget  

Carl Widercrantz berättade om styrelsens förslag till budget för 2019. Beslutade att fastställa 

styrelsens förslag till budget för 2019. 

 

12 Beslut om styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner  

Det finns inga motioner att behandla.  

 

13 Val av styrelse    

Valberedningen, Dick Bergman, presenterade sitt förslag. Årsstämman valde följande 

styrelseledamöter enligt valberedningens förslag:  

Val på 1 år 

Ordförande Staffan Teste  

Val av ledamöter för en tid av två år  

Ledamot  Per Börjel  

Larsgösta Almgren  

Rita Ilomäki  

Anders Thorén 

Val av ledamöter för en tid av ett år 

Ledamot   Lena Tikkanen  
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Valda vid årsmötet 2018 för en period av två år 

Ledamot  Louise Linder 

Christian Wagner   

Fyllnadsval för en period om ett år   

Ledamot  Camilla Jägemalm  

 

 14 Val av revisorer    

Valberedningen presenterade sitt förslag. Beslutades enligt valberedningens förslag: 

Val av en revisor 

Klas Bovin  

Val av en revisorssuppleant  

Ulla Nordberg  

 

15 Val av valberedning bestående av tre personer för en tid av ett år, varav en utses till  

sammankallande.  

Beslutades att utse Nils Bertil Carlson Estrada (sammankallande), Kerstin Edman och Max 

Falck till valberedning.  

 

 16 Övriga frågor 

Thomas Karlsson sonderade medlemmarnas inställning till ett OS i Tullinge. 

Mötesordförande Rolf Kenmo, tackades med blommor. Camilla Jägemalm tackades av som 

avgående ordförande med blommor och presentkort.  

Rolf Kenmo tackade mötesdeltagarna för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

       

Vid protokollet  

 

Carl Widercrantz   

Justeras: 

                       Inger Bergman   Roland Forsman  


