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Protokoll Sveriges Angbatsforening arsmote den 19 mars 2016 i Borlange

§ 1. Motets oppnande
Motet 6'ppnades av ordf. Hakan Johansson som halsade de narvarande valkomna.

§ 2 Motets behoriga utlvsande
Motes utlysande bar gjorts i SAF-bladet nr 1, som utgavs i februari . Beslutades enhalligt
att motet var behorigt utlyst.

§ 3. Godkannande av dagordning samt val av ordforande och sekreterare for arsmotet
Den framlagda dagordningen for arsmotet godkandes.
Till ordforande valdes Hakan Johansson och som sekreterare Boris Wall.

§ 4. Val av tva justeringsmam. tillika rostraknare
Till att justera dagens protokoll valdes Bertil Svensson och Jan Callback.

§ 5. Godkannande av eventuellafullmakter
Inga fullmakter var framlagda pa motet.

§ 6. Styrelsens verksamhetsberattelse for 2015 och ekonomiska berattelse for samma tid.
Verksamhetsberattelsen genomgicks enskilt och kommenterades darefter av Hakan
Johansson. Verksamhetsberattelsen och den ekonomiska berattelsen, faststalldes och
lades till handlingarna.

§ 7. Revisionsberattelse
Revisionsberattelsen foredrogs av Anders Svenson.

§ 8. Fastallande av balans- ochresultatrakning for fir 2015
Balans- och resultatrakningen for 2015 presenterades av kassor Anders Svenson.
Motet beslutade att faststalla den presenterade balans- och resultatrakningen.

§ 9. Frdga om ansvarsfrihetfdrstyrelsen.fdrden tid som revisionen omfattar
Motat beslutade enhalligt att ge den avgaende styrelsen full ansvarsfrihet.

§ 10. Faststallande av verksamhetsplan for 2016
Styrelsen verksamhetsplan for tiden fram till nasta arsmote framlades av Anders Svenson
och fastalldes av motet.

§ 11. Eventuella inkomna motioner med styrelsens forslag till beslut
Inga motioner har inkommit till styrelsen.

§ 12. Fastallande av arsavgiftfor ar 2017
Styrelsens forslag ar att nuvarande medlemsavgift skall galla aven for 2017
Beslutades enhalligt att anta styrelsens forslag att medlemsavgiften skall vara 225 kr for
enskild medlem 250 for familj samt 275 kr for utlandsboende under verksamhetsaret
2017.

§ 13. Val av ordforande for en tid av 1 ar
Till ordf. for foreningen for ett ar omvaldes Hakan Johansson.
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§ 14. Val av tre styrelseledamoter for en mandattid av 2 ar
Till styrelseledambter for en tid av tva ar valdes: Per Sjbborg, Mats Wallgren och
Jan-Christer Sjb

§ 15. Val av en suppleantfor en tid av tva arsamt en suppleantfor en tid av ett ar
Inga fbrslag for tillsattning av nya suppleanter fbrelag sa motet beslutade att nya
styrelsen far i uppdrag att sbka intresserade till posterna.

§ 16. Valen revisorsamt en revisorsuppleant - badafor en tid av ett ar.
Till revisor valdes: Karl Anders Andersson och som suppleant Maggan Jbnsson. Bada
valdes for en mandattid pa ett ar.

§ 17. Val av valberedning. minst tvd personer varav en sammankallande
Tva personar valdes till ledamoter i valberedningen: Sven Jbnsson (sammankallande)
samt Pertti Nuottimaki. Bada valdes for en mandattid av ett ar.

§ 18. Arvode och ersdttningar till styrelseledamoter och andra uppdragstagare.
Inga arvoden utgar till styrelseledambterna. Den tidigare ersattningen for telefonsamtal
bar tagits bort. Reseersattning med billigaste fardmedel till mbten och andra styrelse-
uppdrag. Ev. milersattning for bil, utgar enl. statens skattefria ersattningsregler.

§ 19. Ovrigafrdgor varom beslut ej kanfattas samt information fran styrelsen
Sten Ekwall informerade om panngruppens^arhelemed_attsammanstallainformation
gallande sakerhetsfragor avseende mindre angpannor som faller utanfbr kraven pa
besiktning av ackrediterat kontrollorgan. Gruppens arbete kommer att resultera i en
utbildningsdel samt en checklista for egenkontroll.

§ 20. Motets avslutning
Ordf. tackade den narvarande fbt visat intresse, samt fbrklarade arsmbtet for avslutat.
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