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Protokoll
Fört vid årsmöte med Föreningen Smålands Flora i Loftahammar den 9 juli 2016.
§1
Mötet öppnades av ordföranden Tomas Burén, som hälsade de närvarande medlemmarna
välkomna.
§2
Kallelse till årsmötet har skett genom utskick i vårnumret av Parnassia (2016:1). Deltagarna
ansåg att årsmötet därmed blivit stadgeenligt utlyst.
§3
Dagordningen godkändes.
§4
Till årsmötesordförande valdes Tomas Burén.
§5
Till årsmötessekreterare valdes Åke Widgren.
§6
Till justeringsmän valdes Tommy Merkert och Conny Askenmo.
§7
Årsberättelsen och kassarapporten godkändes. Kassabehållningen uppgick vid årsskiftet till
1 871 818 kr
§8
Revisionsberättelsen har ännu inte skickats till styrelsen, men revisorerna har muntligen meddelat
att allt ser bra ut och föreslagit att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för 2015. Revisorernas berättelse
kommer att skickas till justeringsmännen tillsammans med årsmötesprotokollet.
§9
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret 2015.
§ 10
Tomas Burén omvaldes som föreningens ordförande för det kommande arbetsåret.
§ 11
Måns Faxén hade avböjt omval. Som ny ledamot valdes Uno Pettersson. Samtliga övriga styrelseledamöter omvaldes. Styrelsen består, förutom ordföranden Tomas Burén, av följande:
Johan Blomby
Per Darell
Margareta Edqvist
Tomas Fasth
Mats Halling

Tommy Nilsson
Uno Pettersson
Åke Rühling
Nicklas Strömberg
Åke Widgren
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§ 12
Ralf Svensson och Lennart Persson omvaldes som ordinarie revisorer. Även suppleanterna
Anine Lagerstedt och Ingemar Freijd omvaldes.
§ 13
Lennart Persson omvaldes som ledamot i valberedningen. Som ersättare för Uno Pettersson valdes
Conny Askenmo. Valberedningen har en vakant plats.
§ 14
Medlemsavgiften är oförändrad (100 kr för ordinarie medlemskap och 25 kr för familjemedlem).
§ 15
Övriga frågor.
Mats tog upp frågan om omplacering av föreningens kapital. Med nuvarande obefintliga ränta borde
vi överväga att placera åtminstone delar av kapitalet i fonder av något slag. Mats föreslog att styrelsen
skulle utredda möjligheterna till omplaceringar.
Mats presenterade planen för eftermiddagens båttur och exkursion till Städsholmen.
§ 16
Mötesordföranden tackade deltagarna för visat intresse och förklarade årsmötet avslutat.

Loftahammar den 9 juli 2016.

Åke Widgren
Sekreterare

Justeras:

Tommy Merkert

Conny Askenmo

