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Protokoll fört vid årsmöte i föreningen etanol.nu

Tid: Tisdagen 160315 kl 18.00

Plats: Vackstanäsgymnasiet, Södertälje

Närvarande: Torbjörn Linnell
Aryan Schmitz
Torbjörn Forsman

 

1) Mötets öppnande:
Torbjörn Linnell öppnade mötet och hälsade välkomna.

2) Mötets utlysande:
Mötet befanns vara stadgeenligt utlyst.

3) Val av ordförande, sekreterare och protokolljusterare/rösträknare för mötet:
Mötesordförande: Torbjörn Linnell
Mötessekreterare: Torbjörn Forsman
Justerare: Aryan Schmitz

4) Verksamhetsberättelse:
Föreningens verksamhet har legat på så låg nivå under de senaste åren att den inte 
har motiverat framtagning av en skriftlig verksamhetsberättelse. Information och 
kampanjande har dock bedrivits som tidigare via hemsida, forum och personliga 
kontakter.

5) Bokslut och revisionsberättelse:
Föreningen har inte genomfört några ekonomiska transaktioner under 2015, och 
därför har inte heller något bokslut för detta år upprättats.

6) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen:
Omröstning om ansvarsfrihet kunde inte genomföras eftersom endast 
styrelseledamöter fanns närvarande på årsmötet, och dessa har enligt stadgarna ej 
rösträtt i frågan om ansvarsfrihet.

7) Val av styrelse:
Val av styrelseledamöter på två år (ordinarie val jämnt år enligt stadgarna):
Vice ordförande vakant
Kassör Torbjörn Linnell 780725-0373
Ledamot Torbjörn Forsman

Val av suppleanter på ett år
Suppleant Anders Koch
Suppleant Jim Werngren

Fyllnadsval på ett år
Ordförande Aryan Schmitz 640911-2692

8) Val av revisorer:
Revisor Hans Nordstrand
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Revisor vakant
Revisorssuppleant vakant

9) Val av valberedning:
Valberedning kunde inte väljas eftersom endast styrelseledamöter fanns närvarande 
på årsmötet, och dessa har enligt stadgarna ej rösträtt i val av valberedning.

10) Propositioner:
Torbjörn Linnell föreslår att föreningen ska byta bank från Nordea till 
Länsförsäkringar bank, eftersom Nordeas tjänster är opraktiska och krångliga för 
föreningen.
Beslut: Torbjörn Linnell får i uppdrag att genomföra bankbytet.

11) Medlemsavgift:
Medlemsavgiften behålls oförändrad vid 150 kr.

12) Övriga frågor:
Inga övriga frågor.

13) Mötets avslutande.
Torbjörn Linnell avslutade mötet med att tacka för visat intresse och deltagande.

Vid protokollet Justeras:

Torbjörn Forsman Torbjörn Linnell

Aryan Schmitz


