
Lu leå Fru ntimmersförening
Ånsuörr

Daq: Lördag 18 mars 2017 Antal närvarande

Tid: Kl. L4,O0-15.L5 röstberättigade medlemmar: 44 st

Plats: Norrbottensteatern

Ärsmötets öppnande Ordförande Karin Wennström hälsar alla föreningens
fruntimmer välkomna till årsmötet2OL7 och förklarar
därmed årsmötet för öppnat.

L. Fastställande av röstlängd Enligt röstlängden är 44 röstberättigade medlemmar
närvarande.

2. Val av ordförande och

sekreterare för mötet
Årsmötet beslutar att välja:

- Elisabeth Lax till mötesordförande.
- Elisabeth Rinander till sekreterare för mötet.

3. Val av protokolljusterare
och rösträknare

Årsmötet beslutar att välja:
- Ami lsaksson
- Britta Wallgren

till att justera dagens protokoll och tillika vara

rösträknare.

4. Fråga om mötets
utlysande

Årsmötet har påannonserats
- via föreningens hemsida 26 december 2OtG

- genom brevutskick till samtliga medlemmar i

januari
- genom annonsering i Extratidningen v 9 och 10

20L7.

Årsmötet beslutar godkänna mötets utlysande.

5. Fastställande av

föred ragn ingslista
Årsmötet besl uta r god kän na föred ragn i n gslistan.

6. Verksamhetsberättelse
och bokslut för 2016

Direktionens redovisning av föreningens förvaltning och

räkenskape r lör 2016 presenteras.

Årsmötet beslutar att fastställa föreningens
årsredovisning och räkenskaper.

7. Revisorernas berättelse Föreningens revisorer redovisar genomförd granskning

av direktionens förvaltning och räkenskaper för 2016.



Årsmötet beslutar att godkänna direktionens förvaltning
och räkenskaper.

8. Fråga om ansvarsfrihet Årsmötet beslutar att ge direktionen ansvarsfrihet för
201.6.

9. Fastställande av

medlemsavgift för 2018
Direktionen föreslår årsmötet oföränd rad
medlemsavgift, dvs 50,-/medlem och år.

Årsmötet beslutar att fastslå oförändrad medlemsavgift.

10. Fastställande av

verksamhetsplan med

ekonomisk plan för 20L7

Direktionens förslag på medlemsaktiviteter under 2017
presenteras:

- Teater i anslutning till årsmötet
- Jubileumsfirande på Residenset prel. 13 juni
- Afternoon tea på Norrbottens museum hösten
- Framtagningavspecielljubileumspin

Föreslås att penninggåvor lämnas till:
- Kvinnojouren lris i Luleå L0 000 kr
- Tjejjouren i Luleä 10 000 kr
- Qvinno Qulan i Luleå 10 000 kr
- Bröstcancerfonden 1 000 kr

Årsmötet beslutar att godkänna direktionens förslag till
med lemsaktiviteter.

11. Motioner och direktionens
förslag

lnga motioner eller förslag från Direktionen finns att
behandla.

!2.Val Årsmötet beslutar välja :

a) till föreningens ordförande för en tid av L år
Karin Wennström

b) till ledamöter i Direktionen för en tid av 2 år
Elisabeth Rinander
Mari-Ann Granström
Rosmarie Westerlund-Nilsson

(Övriga ledamöter i Direktionen valda t o m 2017 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:

Kerstin Mannberg (sammankallande)

Birgit Georgson

Lilian Svanberg

13. Ev. övriga frågor lnga övriga frågor anmäldes.

14. Årsmötets avslutning Föreningens nyvalda ordförande tackar
mötesordförande Elisabeth Lax för väl genomfört

årsmöte.
Direktionens avgående kassaförva ltare avtackas.

Årsmötet förklaras därmed avslutat och närvarande

fruntimmer bjuds på kaffe och kaka och därefter
teaterföreställningen "Mitt livs melodi".
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