
Protokoll ftirt vid Luleå Fruntimmersftirenings årsmöte den 20 februari 2016, kl 13.00,
Edens Event- o Festvåning, I{ygatan 10, (f.d. Kyrkans hus)

Ordförande Karin Wennström öppnade mötet och presenterade sig och sitt engagemang
for Luleå Fruntimmersforening.

1 Fastställande röstlängd fiir mötet
55 medlemmar var närvarande vid årsmötet

2. Val av ordftirande och sekreterare ftir årsmötet
Till ordforande for årsmötet valdes Katarina Halvarsson och till sekreterare Gun Callsren.

3. Val av protokolljusterare och rösträknade
Till protokollsjusterare och rösträknare valdes Anita Hammargren och Kerstin Mannberg.

4. Fråga om mötet har utlyst på rätt sätt
Kallelse irar utgått fore ju1 i brev och på hemsidan.
Årsntötet förklarade ntötet url\.st enligt stadgarna.

5. Fastställande av ftiredragningslista
Föredragningslistan godkandes av årsmötet.

6. Direktionens verksamhetsberättelse med årsbokslut f?ir senaste räkenskapsåret
Karin Wennströn-t furedroe r,erksamhetsberättelsen och bokslut för inner.arande räkenskapsår.
Ärsrnötet beslutade godkaina r.erksamhetsberättelsen och årsbokslutet för år 201,5.

7. Revisorernas berättelse över direktionens ftirv'altning under senaste räkenskapsåret
Revisor Solveig Nygren föredrog revisionsberättelse for innevarande räkenskapsår
Årsmötet godkände revisionsberättelsen fur senaste räkenskapsåret

8. Fråga om ansvarsfrihet l?ir direktionen fiir den tid revisionen avser.
I enlighet med revisorernas forslag beslutade årsmötet bevilja ansvarsfrihet fur direktionen
för innevarande räkenskap sår

9. Fastställande av medlemsavgift
Direktionens forslag att höja medlemsavgiften till 100 kr, med motivering att foreningen
bjuder på fika vid årsmötet eller att behålla avgiften på 50 kr.
Årsmötet beslutade atthakvar medlemsavgiften oförändrat på 50 kr.

10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan fiir kommande
räkenskapsår.
Karin Wennström presenterade ett forslag att inbjuda Svenska Lottakåren att informera om
"sköt dig sjä1rz- når det oforutsedda händer". Svenska Lottakåren står for kostnaderna fm. kafl'e.
lunch och em. kaffe. Kursen blir i Luleå den24 september 2016. Plats och tid meddelas senare.
Minst 20 personer måste vara intresserade.
Fruntimmersforeningen bjuder på kaffe och smörgås vid årsmötet.
Gåvor tbr 2016 beslutas i april när aktieutdelningen är klar.



Förslag att 80 Yo av utdelning på aktier delas lika mellan Diakonerna i Luleå Domkyrko-
lorsamling och Frälsningsarmen, riktad till kvinnor i Luleå kommun.
Årsmötet beslutade att godkänna forslaget.

11. Behandling av direktionens ftirslag och i rätt tid inkomna motioner
Karin Wennström foredrog forslag på nya stadgar.

§ 1. Föreningens ändamål är att genom ekonomiskt och socialt stöd öka livskvalitet for kvinnor i
Luleå kommun. 11 medlemmar röstade for att ha kvar de gamla från 2008 och26 st. vill
forändra.
Årsmötet beslutade att anla de nya stadgarna.

12. Val av
a) föreningens ordfrrande for 1 år valdes Karin Wennström

b) ledamöter for 2 är Marianne Blomqvist, omval
Margareta Berglund, omval
Eva Burströrn, omval

kvarstår I år av mandatperioden Inger Dahlen

ledamot ör I år

c) revisorerfor I år

Elisabeth Rinander
Mari-Ann Granstrom, nyval

Stina Nordlund, ordinarie ,

Anita Hammargren, ordinarie
r.qglverg§ygren3rsättar_e _ _

Gunnel Höglund
Kerstin Mannberg
Kerstin Steöeck
utser ordftirande inom sig

d) valberedning ör I år

13. Eventuella frågor som anmälts under punlt 5.
Finns ingen anmäld fråga.

§ 14 Mötets avslutning
Ordforande forklarar årsmötet avslutat och lämnar ordet till Karin Wennström
som tackade lor fortroende att vara föreningens ordforande under 2016.

Föreningen överlämnade en bukett blommor till Katarina Halvarsson for väl genomfört arbete.
Föreningen lämnade en tulpanbukett till Maila Nilsson och Gun Callgren som tack for
deras arbete i direktionen.

Karin Wennström halsade diakonerna Karin Sandlund Nardus och Kirsi Riikola varmt välkomna
for att beratta om sitt arbete i Luleå domkyrkoforsamling. De är ute och möter människor på
parkbänken och Pride festivaler for att alla människor är lika värda. Det iir åven viktigt att
ha bra kontakt med politiker, både inom kyrkan och kommunen. Karin berättade att det
kommer många ansökningar till forsamlingen om hjälp. Ansökningarnahar stor sekretess

for diakone rna har tystnad splikt.
Karin Sandlund Nardus tackade varmt for det bidrag de fätt från Fruntimmersfloreningen.
Mycket har gått till kvinnor i forsamligen.
Föreningen tackade Karin och Kirsi med en bukett blommor flore deras medverkan.



Vid protokollet.
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