Protokoll fört vid Tango Sols årsmöte 20140226
§1

Föreningens ordförande öppnar mötet och hälsar välkomna

§2

Val av mötesordförande, sekreterare samt protokolljusterare och två rösträknare
Till mötesordförande valdes Per EO Berg
Till sekreterare valdes Lennart Romberg
Till justerare och rösträknare valdes LarsÅke Listén och Anne Marie Edvardsson

§3

Konstaterades att mötet utlysts i enlighet med stadgarna samt att mötet är beslutsfört.

§4

Konstaterades att det inte finns några övriga ärenden. Dagordningen godkändes.

§5

Bokslut och årsberättelse
Kassören föredrog bokföringen och ekonomisk rapport. Omsättningen under 2013
var 96734 kr och föreningen gick med vinst på 17232 kr.
Från vinsten ska dras av en musikerersättning på 4500 kr som betalades efter årsskiftet.
Kassan var vid årsskiftet 35649 kr. Antal betalande medlemmar är nu 38.
Årsberättelsen lästes upp av mötesordföranden. Med några tillägg godkändes den.

§6

Revisionsberättelsen lästes upp. Revisorn föreslog att styrelsens ledamöter
skulle beviljas ansvarsfrihet.

§7

Mötet beviljade styrelsens ledamöter ansvarsfrihet.

§8

Preliminär verksamhetsplan för 2014 lästes upp, och godkändes efter mindre tillägg.
Den nya styrelsen ska fastställa en verksamhetsplan för året.

§9

Medlemsavgiften bestämdes till 100 kr för innevarande år.

§10

Val av styrelse. Valberedningen presenterade sitt förslag. Ingen hade förklarat sig villig att
ta kassörsposten, men Per gick med på att åta sig den.
Inga ytterligare förslag framfördes.
Till ordförande valdes Riitta Luostarinen
Till kassör valdes Per EO Berg
Till övriga ledamöter valdes Lennart Romberg, Anne Marie Edvardsson och Pia Röstell
Till suppleanter valdes Bertil Wilhelmsson och Susanne Dahlin

§11

Val av revisor.
Valberedningen presenterade sitt förslag.

Till revisor valdes Kurt Samuelsson
§12

Ny valberedning
Till ny valberedning valdes Monica Naeser och Karin Bengtsson

§13

Frågan om upphandlingsförfarande
Punkt från förra årets dagordning. Ingen fråga att behandla.

§14

Eventuella motioner
Inga motioner hade inkommit.

§15

Övriga frågor
Inga övriga frågor att behandla.

§16

Mötet avslutades
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Lennart Romberg

Justeras

LarsÅke Listén

Anne Marie Edvardsson

