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Protokoll fört vid ordinarie årsmöte 

 

Datum: Torsdag den 23 mars 2017 
Klockan: 13.45 – 14.15 
Plats: Villa Elfhög, Trollhättan 
Närvarande: 42 medlemmar 

 

Mötet inleddes med en gemensam lunch. Efter mötet informerade Per 
Gustavsson Vattenfall – Vad händer i Vattenfall och hans egen roll i företaget. 
 
§1 Årsmötets öppnande och parentation 
V. ordf Curt Andersson öppnade mötet och hälsade mötesdeltagarna välkomna. 
Därefter påbjöd han en tyst minut för att hedra och minnas avlidna medlemmar. 
 
 
§2 Frågan om mötets behöriga utlysning 
Ordföranden anmälde att personlig kallelse samt tillhörande handlingar skickats ut i 
månadsskiftet jan. -febr. och att kallelse uppdaterats på VVV:s webbsida. 
 
 
§3 Godkännande av dagordning 
Förslag till dagordning fastställdes. 
 
 
§4 Val av ordförande vid årsmötet 
Mötet valde Curt Andersson till ordförande vid årsmötet. 
 
 
§5 Val av sekreterare vid årsmötet 
Mötet valde Inger Paulsson till sekreterare vid årsmötet. 
 
 
§6 Val av två justeringsmän för årsmötet, tillika rösträknare 
Birgith Öhrberg och Regina Carlsson valdes av mötet att justera mötesprotokollet och 
genomföra eventuell rösträkning. 
 
 
§7 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2016 
Ordföranden föredrog styrelsens verksamhetsberättelse för 2016, vilken godkändes. 
 
 
§8 Ekonomisk redovisning för år 2016 
Kassören föredrog ekonomiska rapporter för 2016,  vilken godkändes. 
 
 



§9 Revisorernas berättelse för 2016 
Birgith Öhrberg föredrog revisorernas berättelse. 
 
 
§10 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning verksamhetsåret 2016 
Utifrån revisorerna Birgith Öhrberg och Lisbeth Krondahl berättelse beslutade mötet att ge 
styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016. 
 
 
§11 Val av ordförande för ett år 
Som styrelseordförande i ett år valdes Curt Andersson. 
 
 
§12 Val av styrelsemedlemmar och styrelsesuppleanter för två år 
Som styrelsemedlemmar för två år valdes: 
Inger Paulsson, ledamot omval 
Rolf Svensson, ledamot fyllnadsval 1 år 
Clas Andersson, ledamot nyval 
Lars-Erik Andersson, suppleant omval 
Lennart Bohm, suppleant fyllnadsval 1 år 
Kerstin Stark, suppleant fyllnadsval 1 år 
Ragnar Lindström, suppleant nyval 
Alf Larsson och Bengt Lundgren kvarstår. 
 
 
 
 
§13 Val av revisorer samt suppleant, sammankallande anges 
Som revisor för två år valdes: 
Birgith Öhrberg omval och är sammankallande 
Lisbeth Krondahl, kvarstår 1 år 
Som revisorssuppleant: Inger Nordström, omval 
 
 
 
§14 Val av ledamöter till valberedning, sammankallande anges 
Till valberedning för ett år valdes: 
Lars Hansson, nyval  sammankallande 
Kurt Svensson, omval 
Evert Larsson, omval 
Berndt Jansson, omval 
 
 
§15 Medlemsavgift för år 2018, samt budget för 2017 
Mötet beslutade enligt styrelsens förslag, att fastställa medlemsavgiften för 2018 till 200 kr. 
Kassören föredrog budget för 2017, vilken godkändes av årsmötet. 
 
 
§16 Planerade verksamheter samt medlemmarnas förslag till verksamheter 
Långresan i år går till norra Tyskland, 5 dagar. Med Karl-Everts Busstouring.  
Den 4 maj åker vi till Ryttmästarbostället i Skövde 
Den 12 okt. åker vi till Göteborg och planerar besök och Volvo och i TV-huset.  



Dessa besök kan ej bokas förrän i augusti. 
Den 28 sept. firas föreningens 25-årjubileum i Trollhättan  
 
Lokala resor i Skara och Göteborg. 
I 
Höstmötet kommer att vara på Villa Elfhög 9 november 2017. 
 
§17 Övriga frågor 
Åke Paulsson slutar som webbansvarig och måste ersättas. Webbsidan är strategisk viktig 
och är en informationskanal. 
 
 
§18 Årsmötets avslutande 
Ordföranden tackade för förtroendet av att bli vald till att leda föreningen efter Kjell 
Persson som varit föreningens ordförande i 13 år. Kjell har haft stor betydelse för 
föreningens utveckling och kommer att avtackas vid ett senare tillfälle, då han inte haft 
möjlighet till att delta i årsmötet. 
Ordföranden avslutade mötet med att avtacka avgående styrelseledamöter, Åke Paulsson 
och Birgitta Hägg med blommor och tackade därefter för visat intresse. 
 
 
Trollhättan 2017-03-23 
 
 
 
Inger Paulsson sekreterare Curt Andersson ordförande 
 
Justeras: 
 
 
 
Birgith Öhrberg   Regina Carlsson 
 
Originalprotokollet finns i justerat skick hos VVV-ordförande. Kopia finns på VVV:s 
Webbsida. 
 
 
 
 
 
 


