Protokoll från Linköpings Svampklubbs
årsmöte 2017-03-28

1.

Årsmötets öppnande
Ordföranden Monica Andersson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

2.

Val av ordförande för årsmötet
Till mötesordförande valdes Sune Pettersson.

3.

Val av mötessekreterare
Till mötessekreterare valdes Mats Andersson.

4.

Fråga om mötet är behörigen utlyst
Beslutades att mötet är behörigen utlyst.

5.

Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet, tillika rösträknare
Valdes Johan Vestergren och Sven Damne till justeringsmän och rösträknare.

6.

Fastställande av dagordning
Fastställdes den utdelade dagordningen.

7.

Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2016
Verksamhetsberättelsen delades ut till de närvarande och Monica Andersson sammanfattade
föreningens aktiviteter under 2016. Hela verksamhetsberättelsen kommer att läggas ut på
hemsidan. Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna.

8.

Framläggande av resultat- och balansräkning
Ekonomisk redovisning gjordes av Magnus Källberg. Årets resultat blev plus 5097.00 kr.

9.

Revisorernas utlåtande
Revisionsberättelsen lästes upp av Maj Thulin som tillsammans med Sven Damne varit
föreningens revisorer. Bokföringen var utan anmärkningar och alla transaktioner var väl
verifierade. Revisionsberättelsen, som lades till handlingarna, bifogas protokollet.

10.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
På grundval av den under punkt 9 upplästa revisionsberättelsen beviljades styrelsen
ansvarsfrihet för det gångna året.

11.

Val av ordförande för ett år
Till ordförande för ett år valdes Monica Andersson.

12.

Val av kassör för två år
Till kassör för två år valdes Magnus Källberg.

13.

Val av övriga styrelseledarmöter
Till styrelseledarmot för två år omvaldes Ulla Hodges och Klärry Karlsson och för ett år omvaldes
Annette Lundborg.
Då valberedningen ej lyckats få fram någon kandidat för att fylla de i stadgarna föreskrivna 7
styrelsemedlemmarna gav årsmötet styrelsen mandat att adjungera en styrelsemedlem för att uppnå
erforderligt antal.

14.

Val av revisorer och en revisorssuppleant för ett år
Till revisorer för ett år omvaldes Maj Thulin och Sven Damne med Maj Thulin som
sammankallande. Till revisorssuppleant för ett år omvaldes Mats Andersson.

15.

Val av valberedning
Till valberedning valdes Björn Ström som sammankallande.
Årsmötet gav styrelsen mandat att utse ytterligare en medlem av valberedningen.

16.

Information från styrelsen om verksamhet och budget för det kommande verksamhetsåret
Monica Andersson informerade om kommande aktiviteter under året d v s svampinformation,
svampkurs för nybörjare, svamputflykter m m. Förslag ställes om möjligheten att ordna
bombmurkelutflykt. Vårens och den tidiga höstens program finns på klubbens hemsida och i
Naturcentrums vårprogram.
Magnus Källberg presenterade budget för 2017 med en inkomst- och utgiftsstat på
13 000 kronor vari ingår budgeterat överskott på 250 kronor.

17.

Fastställande av budget för innevarande år
Den av Magnus Källberg presenterade budgeten godkändes av mötet. Budgetförslaget
bifogas protokollet.

18.

Medlemsavgift för 2018
Medlemsavgiften fastställdes till 100 kronor per familj för år 2018, d v s oförändrat.

19.

Övriga av styrelsen till årsmötet hänskjutna frågor
Inga frågor fanns.

20.

Av medlemmar anmälda ärenden
Inga ärenden har inkommit.

21.

Övriga frågor
Väcktes förslag om inköp av Liza Johanssons bok Pigment & papper av svamp.
Frågan hänsköts till styrelsen.

22.

Årsmötets avslutande
Mötesordföranden förklarade årsmötet avslutat och föreningens ordförande Monica Andersson
tackade för visat intresse.

Efter mötet bjöds deltagarna på smörgås, kaffe och te varefter Anders Jörneskog berättade om sitt arbete
som kommunekolog i Linköpings kommun.
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