
PROTOKOLL
Fört vid 

Föreningen Tullingepartiets årsmöte 2017-03-11

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 och Facebook-grupp. Därefter har årsmöteshandlingar funnits att 
läsa på hemsidan.

§ 2 Fastställande av dagordning

Dagordning fastställdes enligt agenda. Dagordningen godkändes.

§ 3 Upprättande av röstlängd

Röstlängden bestod av en närvarolista. Närvarolistan 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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§ 6 Styrelsens årsberättelse och kassarapport

Styrelsens verksamhetsberättelse och kassarapport presenterades. Verksamhetsberättelse 
och kassarapport fanns tillgängliga i ett antal pappersexemplar, för övrigt har dessa 
dokument legat på hemsidan (Bilaga 1 och 2). Ett antal frågor och synpunkter framfördes till 
styrelsen. 

§ 7 Revisorernas berättelse

Revisionsberättelsen presenterades. 

§ 8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Styrelsen beviljades enhälligt ansvarsfrihet för det gångna året. 

§ 9 Val av föreningens styrelseledamöter:

Årsstämman valde enligt valberedningens förslag följande styrelseledamöter: 

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

B, Ledamöter: Rita Ilomäki, omval (2 år)

Carl Widercrantz, omval (2 år)

Anders Thorén, omval (2 år)

Per Börjel, omval (2 år) 

C, Suppleanter:  Elizabeth Bushby, omval (2 år)

Vald vid årsmötet 

2016 för en period 

om 2 år: Louise Linder, ledamot 

Elisabet Thorén, ledamot 

Christian Wagner, ledamot 

Fredrik Ahlinder, suppleant 
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§ 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

Karin Nakamura Lindholm, omval

Kjell Sjöberg, omval

§ 12 Fastställande av medlemsavgift för 2017

Årsmötet fastställde att årsavgiften för år 2017 ska vara 100 kronor. Den som därutöver vill 
lämna ett frivilligt bidrag till valrörelsen skall ha den möjligheten.   

§ 13 Övriga anmälda ärenden och motioner

Inga ärenden förelåg.

§ 14 Fastställande av styrelsens förslag till budget för 2017

Styrelsens förslag till budget presenterades. Förslaget godkändes.

§ 15 Övriga frågor

Diskuterades angående att driva frågan om att införa kommundelsnämnder i Botkyrka 
kommun. Inga övriga frågor fanns. 

§ 16 Avslutning

Camilla Jägemalm avslutade mötet och tackade deltagarna för visat intresse. 
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Vid protokollet 

Carl Widercrantz

Justeras:

                      Inger Bergman Dick Bergman
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