
Protokoll Brukarhusets årsmöte 28 mars 2017 

 

§ 1. Mötets öppnande 

Ordförande Leif Eriksson hälsar alla välkomna och förklarar mötet för öppnat. 

§ 2. Upprop och fastställande av röstlängd 

Närvarande var 24 stycken. Röstlängden fastställdes till 15 stycken. 

§ 3. Fråga om kallelsen skett i enlighet med stadgarna 

Kallelsen ska vara föreningar till handa senast 1 månad innan årsmötet enligt 

stadgarna. Årsmötet beslutade: 

- att kallelsen skett i enlighet med stadgarna. 

§ 4. Fastställande av dagordning 

Dagordningen har varit utsänd med kallelsen. Årsmötet beslutade: 

- att fastställa dagordningen enligt den utsända. 

§ 5. Val av presidium för mötet 

a) Ordförande 

Till ordförande för mötet valdes Carina Dahl. 

b) Sekreterare 

Till sekreterare för mötet valdes Charlotte Åkerlind. 

c) 2 justerare tillika rösträknare 

Till att justera protokollet tillika rösträknare valdes Karl-Arne Löthgren och 

Margareta Röstlund.  

§ 6. Styrelsens redovisningshandlingar 

a) Verksamhetsberättelse 

Verksamhetsberättelsen var utsänd tillsammans med handlingarna. Ordförande 

läste rubrikerna samt slutordet. Årsmötet beslutade: 

- att godkänna och lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna. 

b) Ekonomisk berättelse 

Gunhild Wallin föredrog den ekonomiska berättelsen som varit utsänd med 

handlingarna. Årsmötet beslutade: 

- att godkänna och lägga den ekonomiska berättelsen till handlingarna. 

 



§ 7. Revisionsberättelse  

Revisor Conny Boman läste revisionsberättelsen.  Årsmötet beslutade: 

- att lägga revisionsberättelsen till handlingarna. 

§ 8. Ansvarsfrihet för styrelsen 

 Årsmötet beslutade: 

- att ge styrelsen ansvarsfrihet för år 2016. 

§ 9 Antal ledamöter i styrelsen 

Förslag att det ska finnas oförändrat 5 ledamöter i styrelsen. Årsmötet beslutade: 

- att styrelsen ska bestå av 5 ledamöter. 

§ 10 Val 

a) 2 styrelseledamöter på 2 år 

Årsmötet beslutade: 

- Att välja Susanne Alverland, omval och Christer Andersson, omval till 

styrelseledamöter på 2 år. 

b) Revisor på 2 år 

Årsmötet beslutade: 

Att välja Conny Boman, omval som revisor 2 år. 

c) Revisorersättare på 1 år 

Årsmötet beslutade: 

- Att välja Ronny Juhlin, omval som revisorersättare på 1 år. 

d) Valberedning på 1 år 

Årsmötet beslutade: 

- Att välja Pia Rehnberg, omval, Karl-Arne Löthgren, omval och Marianne 

Persson, omval till valberedning på 1 år. 

§ 11 Konferensrum 

Leif Eriksson informerade om att regionen har tagit beslut om att göra ett nytt 

konferensrum i huset. Nu väntar vi på att få ett ingångssättningstillstånd.  Senast 

på måndag ska detta vara klart. Gunhild informerade om utrustningslistan som 

har tagits fram så att all teknik och möbler ska fungera för alla föreningar. 

Rummet ska kunna vara väldigt lätt möblerat så att föreningarna kan möblera 

rummet som de vill samt att all teknik ska se till att det är tillgängligt för alla 

föreningar.  

§ 12 Telefonväxel 

Gunhild informerade om avtalet för telefonväxeln som går till 2019. En förening 

har lämnat växeln. Styrelsen ser ingen anledning att förlänga avtalet efter det går 

ut. Fundera över vilka telefoner vi använder. Kan man använda mobiltelefoner i 

huset eller ska varje förening har ett eget abonnemang utan växel.  Leif 



informerade om att vi inte får behålla telefonnumren när vi lämnar växeln. 

Elöverkänsliga reagerar om föreningarna använder mobiltelefoner så därför är 

det önskvärt att alla föreningar använder fasta telefoner. Förslag att alla 

föreningar tittar över sina telefoner till årsmötet 2018. Årsmötet beslutade: 

- att vid nästa årsmöte ha med punkten ”nedläggning av telefonväxeln”. 

§ 13 Eventuella motioner 

 Inga motioner förelåg. 

§ 14 Fastställande av budget 2017 

 Gunhild föredrog budgetförslag för 2017.  Årsmötet beslutade: 

- att fastställa budgeten för 2017.  

§ 15 Nya frågor 

Från revisor Conny Boman kom ett förslag om att styrelsen tittar på kostnaderna 

för färgkopiering. Årsmötet beslutade: 

- att styrelsen får i uppdrag att titta på kostnaderna för färgkopieringen. 

§ 16 Mötets avslutning 

Åge Sollien informerade om Program för hållbar utveckling. Programmet är 

övergripande för alla verksamheter och i handlingsplanerna som skall innehålla 

detaljer kommer även handikappfrågorna vävas in. 

Carina tackar för förtroendet att leda mötet och lämnar över klubban till 

ordförande Leif Eriksson. Leif tackar Carina och Charlotte för de har arbetat på 

mötet. Leif tackar också för visat intresse på mötet och förklarar mötet för 

avslutat. 

 

 

 

Carina Dahl  Charlotte Åkerlind 

Ordförande  sekreterare 

 

 

Karl-Arne Löthgren  Margareta Röstlund 

justerare   justerare 


