Protokoll fört vid
Ramsbergs Soc.dem Förenings
årsmöte vid Församlingsgården
Tisdagen den 14 april 2009
Närvarande: Maria Lagerman, Birgitta Asp Ericsson, Eivor Karlsson, Maj-Britt Jansson,
Ingegerd Lööv, Mona Westerlund.
§ 1. Välkomna
Ordf Maria Lagerman hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
§ 2. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes i befintligt skick.
§ 3. Fråga om årsmötet är behörigen utlyst
Beslutades att mötet är behörigen utlyst.
§ 4. Val av mötesordförande
Beslutades att välja sittande Maria Lagerman.
§ 5. Val av mötessekreterare
Beslutades att välja sittande Mona Westerlund.
§ 6. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
Beslutades att välja Eivor Karlsson och Maj-Britt Jansson.
§ 7. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2008
Mona Westerlund föredrog verksamhetsberättelsen, som godkändes efter en
mindre ändring av föreningens representation med ordinarie plats i fullmäktige.
§ 8. Ekonomisk rapport för 2008
Birgitta Asp Ericson föredrog föreningens ekonomiska rapport som lades till
handlingarna.
§ 9. Revisorns rapport för 2008
Maj-Britt Jansson föredrog revisionsberättelsen som föreslog ansvarsfrihet för
styrelsen.
§ 10. Ansvarsfrihet
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2008.
§ 11. Val av ordförande på 1 år.
Till ordförande, 1 år, valdes Maria Lagerman enl medlemsmötets förslag.
§ 12. Val av ledamöter i styrelsen
Kassör: beslutades omval av Birgitta Asp Ericson
Sekreterare: beslutades omval av Mona Westerlund
Studieorganisatör: beslutades nyval av Eivor Karlsson (Eivor pratar med AnnSofi Fantenberg).
§ 13. Val av en revisor och ersättare
Revisor: beslutades omval av Maj-Britt Jansson. Ersättare: beslutades nyval av
Ingegerd Lööv.
§ 14. Fastställande av medlemsavgift för år 2010
Beslutades om höjning av den del av medlemsavgiften, som tillkommer
föreningen till 50:-. En höjning beslutades redan vid föregående årsmöte, vilket
inte fullföljdes av arbetarekommunen. Vi har dock blivit lovade att få beslutat
belopp.
Beslutades att Birgitta kontaktar Hans Boström och informerar om höjningen.
§ 15. Rapporter:
Kyrkoval och EU-val:
Den 29 maj kommer föreningens medlemmar att dela ut broschyrer utanför
Eriks livs mellan kl 16.00 och 18.00. Maria ordnar förtäring. Viktigt att så
många som möjligt av föreningens medlemmar röstar i EU-valet. ”EU på tio
minuter” delades ut för vidare spridning bland anhöriga och medlemmar.
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Föreningens tidigare förslag om tak över busshållplatsen för skolbussen har med
hjälp av Arnold Bengtsson utmynnat i ett medborgarförslag från Ramsbergs sförening och kommer att diskuteras på fullmäktigemötet 20 april.
Birgitta kontaktar Unga Örnar, där föreningen är stödmedlem. Föreningen har
inte erhållit något inbetalningskort för medlemsavgiften.
Reseersättning utgår med 10:-/mil för resa till arbetarekommunens möten.
Samåkning bör gälla när så är möjligt.
Maria skall erhålla 150:-, som hon lagt ut för förtäring vid årsmötet.
§ 16. Verksamhetsplan för föreningen
Sommarfesten blir hos Maria i Gammelbo den 18 maj, kl 19.00.
Höstens första möte blir den 21 september på Eriks livs.
Höstens möten i övrigt kommer att hållas den 3:e måndagen i månaden (trots
fullmäktigemöten då) eftersom de annars kolliderar med kyrkoråden på 1:a
måndagen och arbetarekommunens möten 2:a måndagen.
§ 17. Mötets avslutande
Ordf tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.
Dag som ovan:
________________________
Mona Westerlund
Sekreterare

________________________
Maria Lagerman
Ordförande

________________________
Eivor Karlsson
Justerare

________________________
Maj-Britt Jansson
Justerare
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