
Luleå Fruntimmersförening  
ÅRSMÖTE  
 
Dag:   Lördag 2 mars 2019                                        Antal närvarande 31   st 
Tid:    Kl. 14,00      röstberättigade medlemmar 31  st 
Plats: IOGT lokalen Luleå 
 

1. Årsmötets öppnande Ordförande Karin Wennström hälsar alla föreningens 
fruntimmer välkomna till årsmötet 2019 och förklarar 
därmed årsmötet för öppnat. 
 
 

2. Fastställande av 

röstlängd 

Enligt röstlängden är 31 st röstberättigade medlemmar 
närvarande. 
 

3. Val av ordförande och 

sekreterare för mötet 

Årsmötet beslutar att välja: 
- Yvonne Stålnacke till mötesordförande. 

- Mari-Ann Granström till sekreterare för mötet. 

 

4. Val av 

protokolljusterare och 

rösträknare 

Årsmötet beslutar att välja: 
- Maj Renström 

- Ulla-Britt Hallqvist                        

till att justera dagens protokoll och tillika vara rösträknare. 
 

5. Fråga om mötets 

utlysande 

Årsmötet har påannonserats  
- via föreningens hemsida januari 2019 

- genom mail- och sms till medlemmar i början av 

februari 

- genom brev till medlemmar utan mail och mobil i 

början av februari 

- genom annonsering i Luleå Gratistidning v 8 (20/2). 

 

Årsmötet beslutar godkänna mötets utlysande. 
 

6. Fastställande av 

föredragningslista 

Årsmötet beslutar godkänna föredragningslistan. 
 
 

7. Verksamhetsberättelse 

och bokslut för 2018 

Föreningens genomförda verksamhet och direktionens 
förvaltning av föreningens tillgångar för 2018 redovisas   
 
Årsmötet beslutar att godkänna direktionens 
verksamhetsberättelse och fastställa årsbokslutet 
 
 



8. Revisorernas 

berättelse 

Föreningens revisorer redovisar genomförd granskning av 
direktionens förvaltning och räkenskaper för 2018. 
 
 

9. Fråga om ansvarsfrihet Årsmötet beslutar att ge direktionen ansvarsfrihet för 2018. 
 

10. Fastställande av 

medlemsavgift för 

2020 

Direktionen föreslår årsmötet att medlemsavgiften för 
2020 höjs till 100 kr/medlem och år. 
 
Årsmötet beslutar att fastslå medlemsavgiften för 2020. 
 

11.  Fastställande av 

verksamhetsplan med 

ekonomisk plan för 

2019 

Direktionens förslag på medlemsaktiviteter under 2019 
presenteras: 

- Årsmöte 2 mars  

- Besök på Residenset 4 juni 

- Kafferep med föreläsning alt besök hos vår nya 

kvinnliga biskop under hösten 

 
Årsmötet beslutar att godkänna direktionens förslag till 
medlemsaktiviteter. 
 
Direktionen föreslår att årets penninggåva från föreningen 
utdelas till:  Frälsningsarméns sociala verksamhet i Luleå 
 
Dessutom föreslås att föreningen som vanligt skänker en 
gåva till Bröstcancerfonden med 1 000 kr till minne av 
bortgångna medlemmar 
 

12. Motioner och 

direktionens förslag 

Inga motioner eller förslag från direktionen finns att 
behandla. 
 

13. Val Årsmötet beslutar välja:  
a) till föreningens ordförande för en tid av 1 år 

Karin Wennström 

b) till ledamöter i direktionen för en tid av 2 år 

Elisabeth Rinander 
Mari-Ann Granström 

             Maria Söderkvist 
(Övriga ledamöter i direktionen valda till 2020 är: 
Marianne Blomqvist, Margareta Berglund, Eva Burström) 
 

c) till föreningens revisorer för en tid av 1 år: 

Stina Nordlund 

Anita Hammargren 

 



till revisor suppleant för en tid av 1år: 

Karin Hansson    

 

d) till föreningens valberedning för en tid av 1 år: 

Anita Hanno (sammankallande) 

Marianne Andersson 

Gerd Westman 

 

14. Ev. övriga frågor  Inga övriga frågor anmäldes.    
 

15. Årsmötets avslutning Föreningens ordförande tackar mötesordförande Yvonne 
Stålnacke och mötessekreterare Mari-Ann Granström  
för ett väl genomfört årsmöte.  
 
Årsmötet avslutas och närvarande fruntimmer inbjudes till 
en stunds samvaro med kaffe och smörgås. 
 

 

 

Luleå dag som ovan 
Vid protokollet 
 
 
       
Mötessekreterare                      Mötesordförande 
 
 
Mari-Ann Granström    Yvonne Stålnacke 
 
 
Protokolljusterare    Protokolljusterare   
 
 
Maj Renström     Ulla-Britt Hallqvist    
  
 
 
 


