VÄNORTSFÖRENINGEN
JÖNKÖPING-BANGLADESH

PROTOKOLL
ÅRSMÖTE

Plats: Kristinagården, Jönköping

Datum: 2017-03-25

Närvarande:
Marie-Louise Linderholm
Clary Mörtsell
Allan Svensson
Esbjörn Malmström
Göran Hanson
Mats Aldrin
Mufibul Biswas
Lars-Olov Nilsson
Kerstin Bothén
Lisa Ann Winddotter
Inger Forsberg

Ulf Linderholm
Henry Hansson
Ulla Svensson
Margareta Melin
Maj-Britt Aldrin
Monica Aldrin
Tara Tamang
Mariann Nilsson
Einar Bothén
Lars Forsberg

§ 1 Årsmötet öppnas
Clary Mörtsell hälsade alla närvarande välkomna med särskild uppmärksamhet till dem som
inte varit på vårt årsmöte någon gång tidigare. Därefter förklarades årsmötet öppnat.
§ 2 Val av ordf och sekr för årsmötet
Till ordf valdes Lars Forsberg, till vice ordf Esbjörn Malmström och till sekr Inger Forsberg.
§ 3 Val av två protokolljusterare
Till protokolljusterare valdes Einar Bothén, Jönköping  och Henry Hansson, Bankeryd.
§ 4 Godkännande av dagordning
Föreliggande dagordning godkändes.
§ 5 Årsmötets utlysning
Årsmötet förklarades stadgeenligt utlyst.
§ 6 Verksamhetsberättelsen
Delar av verksamhetsberättelsen lästes upp. Inger kommenterade att föreningens äldsta
medlem är 102 år. Verksamhetsberättelsen lades därefter med godkännande till handlingarna.
§ 7 Kassarapport och revisionsberättelse
Kassarapporten kommenterades av kassören enl följande:
Utbetalningen till SUS för 2016 är 120 000:-  för Disability Project, 37 000:- för
DREAM-project och 11.700:- som 30-årsgåva. Dessutom 20 000:- via Svalorna till
ACCESS-programmet för kvinnor. Växelkursen gör att den totala summan inte alltid
överensstämmer med budgeten. Insatsen av eleverna i årskurs 6  vid Lekerydsskolan
framhölls då eleverna på eget initiativ samlat in 2 127:- till Vänortsföreningen!
Allan Svensson framförde en hälsning från revisor Bo Jutander som inte kunde närvara och
föredrog därefter revisionsberättelsen. Revisorerna har granskat årsredovisningen för 2016
och funnit att denna är baserad på en ordnad bokföring och upprättad i enlighet med god
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redovisningssed och att verksamheten har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk
synpunkt tillfredställande sätt. Vänortsföreningens interna kontroll är tillräcklig.

§ 8 Ansvarsfrihet
Årsmötet beslutade att lägga kassarapporten till handlingarna, att fastställa resultat- och
balansräkning för 2016 och bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
Vice ordf Esbjörn Malmström höll i klubban under denna paragraf.
§ 9 Val av ledamöter och suppleanter
Ledamöter i tur att avgå ur styrelsen var:
Clary Mörtsell
Lars-Olov Nilsson
Göran Hanson
Avsägelse förelåg från Göran Hanson.
Årsmötet beslutade att för kommande två år utse:
Clary Mörtsell, omval
Lars-Olov Nilsson, omval
Årsmötet beslutade att för ett år utse:
Ingegerd Östergren, nyval
Kvarstående till 2018 är:
Lars Forsberg
Ulf Linderholm
Inger Forsberg
Anna Malmström
Suppleanter i tur att avgå ur styrelsen var.
Marie-Louise Stålbark
Ingegerd Östergren
Årsmötet beslutade att för kommande två år utse:
Marie-Louise Stålbark, omval
Göran Hanson, nyval
Kvarstående till 2018 är:
Mariann Nilsson
Greta Johansson
Simon Hjälmarö
§ 10 Val av revisorer och revisorsuppleanter
Till revisorer omvaldes Allan Svensson och Bo Jutander intill årsmötet 2018. Till
revisorsuppleanter omvaldes för samma tid Christina Hedberg och Einar Bothén. Båda omval.
§ 11 Val av valberedning
Till valberedning inför årsmötet 2018 valdes:
Rune Backlund, omval
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Gunvor Runström, omval
Kerstin Bothén, omval
Annika Tollén, nyval
Sammankallande är Rune Backlund.
§ 12 Fastställande av medlemsavgift
Styrelsen föreslog höjd medlemsavgift för 2018 för familjer och föreningar, från 150:-  till
200:-.  I övrigt oförändrad avgift för enskild medlem, 100:- och studerande 50:-.
Årsmötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag.
§ 13 Övriga frågor
- Paul-Ragnar Melin, som varit med i Vänortsföreningen sedan 1980 och innehaft olika
uppdrag genom åren, avtackades med en varm applåd och en burk honung. Tyvärr var
Paul-Ragnar förhindrad att närvara men Margareta Melin tog emot vår gåva och lovade
framföra vårt hjärtliga tack till honom.
- Göran Hanson, som varit styrelseledamot sedan 2012,  tackades för allt det som han tillfört
genom sitt deltagande i styrelsearbetet. Göran kvarstår som suppleant.
- Clary uppmärksammade årsmötesdeltagarna på två rollups som fanns i rummet och som
tagits fram helt utan kostnad för föreningen. Detta tack vare Kuvertteamet (tillverkare), Simon
Hjälmarö (designer), Lars-Olov Nilsson (kontaktperson)  och Ulf Linderholm (foto).
§ 14 Avslutning
Ordf Lars Forsberg, tackade de närvarande och avslutade sammanträdet.
Justeras:

Vid protokollet:

__________________________________ ________________________________
Lars Forsberg
Inger Forsberg
__________________________________
Einar Bothén
__________________________________
Henry Hansson

Efter årsmötet visade Maj-Lis Koivisto, från SUS-föreningen i Stockholm, bilder från
organisationen SUS 30-årsjubileum, invigningen av DREAM-centret och från
Vänortsföreningens projekt med funktionshindrade.  Stor tack till Maj-Lis som på ett
entusiastiskt sätt presenterade detta för oss!
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