
    Årsmöte 2020-02-26

       Jan Hjalmarsson och Michael Eriksson framförde stämningsfull sång och musik.

       Avgående styrelseledamöterna Göran Larsson och Bo Larsson



Styrelsens sammansättning för 2020

********************************************************** 

Protokoll fört vid årsmöte med PRO Borås Södra 2020-02-26 

§ 1 Mötets öppnande
Till ordförande för mötet utsågs Birgitta Kilberg och som sekreterare Berit Ericson. 

§ 2 Parentation
Parentation hölls över 16 medlemmar som avlidit under 2019. Ljus tändes och en tyst
minut hölls. Birgitta Kilberg läste en dikt. Prästen Gunilla Andersson höll en kort
betraktelse. Jan Hjalmarsson och Michael Eriksson framförde stämningsfull sång och
musik. 

§ 3 Dagordning
Dagordningen hade lämnats ut innan mötet och den godkändes.                                   

§ 4 Justeringsmän
Till justeringsmän och tillika rösträknare utsågs Sonja Flodin och Stig Rydblom. 

§ 5 Verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelsen hade lämnats ut innan mötet och behövde inte föredras
muntligt, inga frågor eller synpunkter framfördes och den godkändes. 

§ 6 Bokslutsredogörelse
Bokslutet redovisades av Per-Olof Fråhn och det godkändes.

§ 8 Revisionsberättelse
Revisionsberättelsen föredrogs av Inga-Britt Andersson. 

§ 9 Ansvarsfrihet
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året.                                                   



§ 10 Styrelsen
Styrelsens sammansättning för 2020

Ordförande: Birgitta Kilberg                  

Kassör: Per-Olof Fråhn

Sekreterare: Berit Ericson

Ledamöter; Kennet Carlson, Ann-Britt Gustafsson, Siv Ström, Ingegerd Hinn, Berith
Fransson, Hans Ahlqvist samt Jan Lehtonen.

Revisorer: Conny Fredriksson och Inga-Britt Andersson

Studieorganisatör; Birgitta Kilberg

Valberedning: Ulla Carlsson (sammankallande), Barbro Larsson samt Berit Ericson (från
styrelsen). 

§ 11 Blomsteruppvaktning
Avgående styrelseledamöterna Göran Larsson och Bo Larsson uppvaktades med varsin
blomstergrupp.

Kaféansvariga under året samt alla cirkelledare tackades med en stor applåd (vi avstod
från blomsteruppvaktning detta året, som besparingsåtgärd). 

§ 12 Styrelsearvoden
Kassören framförde att styrelsen har sett över styrelsearvodena och bad mötet om
beslut.

Mötet tog beslut på:

Ordföranden får 1.200 kronor.

Kassör och sekreterare får 1.000.

Övriga ledamöter får 500 kronor.

Registeransvarig får 200 kronor.

§ 13 Höjning av årsavgift
Conny Fredriksson (revisorn) påpekade att vi har lägre årsavgift än många andra PRO-
föreningar.

I dagsläget betalar vi 190:- till Riksförbundet och 55:- till Distriktet, dessa siffror kan vi
inte påverka.

Till Pro Södra betalar vi 30:-, denna summa föreslog vi skulle höjas till 40:-

Mötet tog beslut på detta, så fr.o.m. 2021 blir avgiften totalt 285:-/år.



§ 14 Aktivitetskort
Vi har hört att flera PRO-föreningar har ett Aktivitetskort, priset för detta varierar.

Vårt förslag är att ett kort kostar 50:-/halvår och berättigar till alla cirklar.

Frågan togs upp på mötet och det beslutades som vi föreslagit.

Orsaken till att vi vill införa detta är vår förmodade sämre ekonomi i framtiden.

Hur det skall fungera rent praktiskt återkommer vi till, då vi var tvungna att få ett beslut
först.   

Därefter följde månadsmötet. 

Berit Ericson                                                                 Birgitta Kilberg

Sekreterare                                                                  Ordförande                             

                                              Justeras:  

Sonja Flodin                                                                 Stig Rydblom
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