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Protokoll fört vid årsmöte med Framtid Borensberg 

Plats: Svanen, Borensberg   
Tid: Tisdagen den 15/3, 2016 kl. 18.30. 

Närvarande från Framtid Borensbergs styrelse.  
Christer Svenstedt, Jan Ivarsson, C-M Johansson, Conny Ringvide, Yngve Folkesson, Brigitta Rakar  och 
Monika Bäckström. 

§ 1. Mötets öppnande. 
Föreningens sittande ordförande ,Yngve Folkesson, hälsade mötesdeltagarna välkomna och förklarade mötet 
öppnat. 
  
§ 2. Val av ordförande, sekreterare och två justerare tillika rösträknare för mötet. 

• Till ordförande för mötet valdes Conny Ringvide. 
• Till sekreterare valdes Carl-Magnus Johansson. 
• Till justerare valdes Christer Svenstedt och Monika Bäckström. 

§ 3. Frågan om mötets behöriga utlysande. 
Mötet förklarades behörigen utlyst. 

§ 4. Styrelsens berättelse för det gångna året, verksamhetsberättelse och bokslut. 
• Årsberättelsen lästes upp och lades till handlingarna med kompletteringen om, framför allt, Brigitta 

Rakars arbete med LEA-projektet som blev godkänt och inbringade ett bidrag på 5000:- från 
Folkungaland.          

• Bygderådets revisor Jan Andersson redogjorde för den ringa omfattningen av räkenskaper och 
bokslut.  
Verksamhetsberättelse och räkenskaper godkändes. 
  

§ 5. Revisorernas berättelse. 
Revisorernas berättelse upplästes av revisor Jan Andersson. Räkenskaperna fanns upprättade i enlighet med 
god revisionssed. Revisorerna föreslog styrelsen ansvarsfrihet för 2015. 

§ 6.  Frågan om fastställande av resultat och balansräkning. 
Resultat- och balansräkning fastställdes. 

§ 7. Frågan om ansvarsfrihet. 
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015. 

§ 8. Behandling av inkommande motioner. 
Inga motioner hade inkommit. 

§ 9. Ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet. 
Inga ärenden förelåg. 
  
§ 10. Beslut om medlemsavgift.      
I enlighet med tidigare år beslutades att inte ta ut någon medlemsavgift för 2016. 

§ 11. Beslut om arvode för styrelse och revisorer. 
Beslutades att arvode ej uttages av styrelse och revisorer. 
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§ 12. Verksamhetsplan och budget.  
• Föreningen ska enligt stadgarna verka för att utveckla Borensberg socialt, kulturellt, miljömässigt 

och ekonomiskt. Planen upplästes och fastställdes av årsmötet.           
• Någon budget har inte gjorts p.g.a. små och osäkra inkomster och utgifter. Framtiden och ev. projekt 

får utvisa om behov av budgetarbete behövs. Årsmötet biföll. 
       

§. 13. Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen. 
Ingen ändring av antalet ledamöter föreslogs. 

§ 14. Val av styrelse jämte suppleanter. 
Årsmötet valde följande ordinarie ledamöter: 
• Conny Ringvide                      Omval 2 år. 
• Carl-Magnus Johansson          Omval 2 år. 
• Jan Ivarsson                            Omval 2 år. 
• Ulf Holmertz                           Fyllnadsval för Roney Petersson 1 år   

Kvarstår 1 år: Christer Svenstedt, Kjell Karlsson, Anette Stendahl Tevell och Monika Bäckström. 

Som suppleanter valdes:  
• Roney Petersson                  2 år  
• Brigitta Rakar                      1 år 

   
§ 15. Val av ordförande för en tid av ett år. 
Till ordförande för en tid av ett år valdes Yngve Folkesson. 

§ 16. Val av revisorer jämte suppleanter. 
Till revisorer för en tid av 1 år valdes Jan Andersson och Daniel Ingmarsson. 
Till revisorssuppleant för en tid av 1 år valdes Torbjörn Rogsberg. 

§ 17. Val av valberedning. 
Till valberedning valdes Harrieth Ekvall (Sammankallande), Stina-Lisa Tevell och Eva Ivarsson. Samtliga 
valdes på 1 år. 

§ 19. Avslutning. 
Mötets ordförande Conny Ringvide tackade mötesdeltagarna och avslutade mötet. 

Borensberg 2014-03-27 

Sekreterare                                              Ordförande 

…………………………  …………………………….                      
Carl-Magnus Johansson                       Conny Ringvide  

Justeras: 

……………………………   ……………………………………. 
Monika Bäckström  Christer Svenstedt. 


