
 

 

 

 

 
 

Årsmöte i PRO Kolbäck 2020-03-10 
 
§ 1 Mötet öppnas av ordföranden Tony Persson, som hälsar ca 85 medlemmar 

välkomna. 

 

§ 2 Mötet inleds med en tyst minut till minne av de medlemmar som gått bort under 

året. Vi lyssnar på en vacker instrumentalinspelning av Bred dina vita vingar, 

eftersom årsmötets utlovade underhållningsduo hade fått förhinder. 

 

§ 3 Till ordförande för mötet väljs Bo Eriksson och till sekreterare Annelie 

Eriksson. 

 

§ 4 Till att justera dagens protokoll – tillika rösträknare – väljs Torbjörn Thelin och 

Catherine Blom. 

 

§ 5 Mötet fastställer att årsmötet är behörigen utlyst enligt stadgarna. 

 

§ 6  Dagordningen godkänns och fastställs. 

 

§ 7 Verksamhetsberättelsen för år 2019 gås igenom, godkänns och läggs till 

handlingarna. 

 

§ 8 Den ekonomiska redogörelsen för år 2019 gås igenom av kassören, godkänns 

och läggs till handlingarna. 

 

§ 9 Mötet beslutar att överskottet på ca 115 000 kr förs över i ny räkning. 

 

§ 10 Revisorernas berättelse presenteras och godkänns. 

 

§ 11 Mötet beslutar att bevilja den avgående styrelsen ansvarsfrihet. 

 

§ 12 Kostnadsersättningar till styrelsen och övriga ansvariga föreslås vara samma 

som tidigare, vilket beslutas av mötet. 

 

§ 13 Ewa Snellman Welén omväljs till kassör i PRO Kolbäck för kommande 

tvåårsperiod. 

 

§ 14 Rudolf Öhman väljs till ledamot i styrelsen för kommande tvåårsperiod. Till 

ersättare i styrelsen för ett år framåt omväljs Maj-Stina Classon, Marianne Wall 

och Margaretha Sundin. 

 

§ 15 Till revisor för två år framåt väljs Christina Edlund medan Lars Johansson har 

ett år kvar. Hans Wiberg väljs som ersättare på ett år. 
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§ 16 Till valberedning omväljs Gunilla Holmin (sammankallande), Solbritt Svensson 

och Ulla Gustafsson för ett år framåt. 

 

§ 17 Övriga val enligt bilaga. Samtliga väljs enligt valberedningens förslag. 

 

§ 18 Årsmötet tar ställning till två förslag från styrelsen: 

1/ Årsmötet beslutar att den hittills subventionerade medlemsavgiften för 

medlemmar 90 år och äldre fasas ut fr o m år 2021. Medlemmar, som hittills 

haft helt subventionerad avgift, får behålla den förmånen livet ut, medan 

nytillkomna 90-åringar fr o m 2021 betalar full medlemsavgift i fortsättningen. 

2/ Årsmötet beslutar att den ”Hemliga resan” för respektive års jubilarer (80-, 

85-, 90-, 95-, 100-åringar) minskas ner till att bli en kortare utflykt i närområdet 

- med lunch - under cirka en halv dag. 

 

§ 19 Medlemmar, som arbetat för vår förening i styrelsen och/eller i olika 

arbetsgrupper avtackas med blommor. Även dagens ordförande tackas med en 

bukett blommor. 

 

§ 20  Mötet avslutas, och vi blir bjudna på kaffe och bakelse. 
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…………………………………………….. ………………………………………… 
Bo Eriksson, ordförande för mötet  Annelie Eriksson, sekreterare 

 

 

 

Justeras: 

 

 

……………………………………………… ………………………………………… 
Torbjörn Thelin    Catherine Blom 

 

 


