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Föreningen GISiDé 
 
PROTOKOLL fört vid 
ÅRSMÖTE 2017-02-16 
___________________________________________ 

 
 
Tid: 2017-02-16 
 
Plats: Stadshuset, Eskilstuna 
 
Närvarande:     Enligt närvarolista 

 
 

§ 1 Per Backman förklarade årsmötet öppnat. 

 
§ 2 Per Backman valdes till ordförande för årsmötet. 

 
§ 3 Ulrika Johansson valdes till sekreterare för årsmötet. 

 
§ 4 Helena Ringmar och Reidar Ehrlin valdes att justera protokollet. 

 
§ 5 Inga fullmakter fanns att redovisa. 

 
§ 6  Årsmötet ansågs stadgeenligt utlyst. 

 
§ 7 Dagordningen för årsmötet godkändes och fastställdes. 

 
§ 8 Verksamhetsberättelsen för 2016 godkändes av årsmötet. 

  
§ 9 Den ekonomiska redovisningen för 2016 godkändes av årsmötet.  
 
 

 



 

 PROTOKOLL 
 
2016-02-16 

2 (4) 

 
 

§ 10 Revisionsberättelsen lästes upp. Revisorerna tillstyrker att 
bokslutet fastställs och att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för den 
aktuella tiden. 

 Revisorerna påpekar att inga medlemsavgifter eller seminarieavgifter 
debiterats under 2016 så som uppgetts i budget och förslår att årsmötet 
tar ett beslut kring detta. Frågan tas upp som en övrig fråga.  

 
§ 11 Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 2016 års 

verksamhet. 
 
§ 12 Val av ordförande i föreningen. 
 Per Backman valdes till ordförandepå ett år (2017).  

 
§ 13 Val av styrelseledamöter. 
 Ordinarie: 
 Qarin Bånkestad på 2 år (2017-2018). 
 Lina Widlund på 2 år (2017-2018) 
 Ulrika Johansson (omval) på 2 år (2017-2018)  
 Lars Olsson (omval) på 2 år (2017-2018) 
 Suppleanter: 
 Ingela Undhjem på 2 år (2017-2018) 
 Louise Tränk på 2 år (2017-2018) 
   
§ 14 Val av två revisorer. 
 Svante Bäckström och GunnarKarlsson (sammankallande) väljs på 

ett år (2017). Båda omval 

 
§ 15 Val av revisorssuppleant. 
 David Persson valdes på ett år (2017). 

 
§ 16 Val av valberedning. 
 Johans Schärdin (sammankallande) och Maria Jarlmo valdes på ett 

år (2017). 
 

§ 17 Val av suppleant till valberedningen. 
Patrik Johansson valdes på ett år (2017). 

 
§ 18 Inga förslag har inkommit från medlemmarna 

 
§ 19 Medlemsavgiften för 2017 fastställdes till 1000 kronor för 

organisationer och 50 kronor för enskilda.  

 
§ 20 Styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2017 fastställdes efter 

följande tillägg: 



 

 PROTOKOLL 
 
2016-02-16 

3 (4) 

 
 

Under året ska en eventuell avveckling av föreningen 
utredas och hur man i så fall kan gå in i de angränsande 
länens föreninger. 
Någon aktivitet för att nå skolungdomar med information 
om vårt verksamhesområde. 
Se över reglerna för stipendiet, bla hur ett löpande 
ansökningsförfarande kan hanteras. 

 
§ 21 Styrelsens förslag till budget för 2017 fastställdes efter justering. 

- Tillägg av en utgiftspost på 3000 för en stipendiedel som 
hanteras löpande. 
- Justering av felaktig summering av utgifter. 
- Resultat i den fastställda budgeten   - 7250 kr 

 
§ 22 Firmatecknare är ordförande och kassör var för sig. 
     Per Backman, ordförande  

               Qarin Bånkestad, kassör  
 
§ 23 Övriga frågor:  
 Årsmötet beslutar att inga medlemsavgifter eller 

seminarieavgifter ska debiteras i efterskott för 2016. 
 
§ 24 Årsmötet avslutades. 
 
 
Närvarande vid årsmötet 2017-02-16 
 
Per Backman  
Ulrika Johansson 
David Reinedahl 
Per Larsson 
Lars Olsson 
Reidar Ehrlin 
Johan Schärdin 
Helena Ringmar 
Minna Persson 
Qarin Bånkestad 
David Persson 
Patrik Johansson 
Jon Wiggh 
Ingela Undhjem 
Jakob Engvall  
Peter Axelsson 
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Vid protokollet Justeras 

 
 

Ulrika Johansson  Helena Ringmar 
 
 
 
  Reidar Ehrlin 

  

   

 


