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Protokolt lört vid årsmöte med Apn6{iireningen väst

Mod anhdning av rådandc situation rcd coronaepedemin har tidigare ut§rt årsm6te,
den 31 mrr3, över vcrksamheten 2019 filrttrt§ till dagens dato.

Tid: onsdagenden l4oktober2020

Plah: Frölundatulturhus, Lilla salen.

Deltagare: 10 stycken av ftireningens medlemmar.

Mötets öppnande

F6reaingens ordförande Sten Gustafsson håilsade deltagarna välkomna och förklarade mötet
öppnat.

L- Faststlllande ev röstlängd

Saartliga deltagare var avbokade och röstberättigade enligt medlemsrlurrikeln.

Frågan om m6tets behöriga utlysande

Konstaterades att dla medlemmar stadgeenligt inbjudits tilt årsmötet gerom E-post alt. Annan
postfÖrsändelse.

FashtäIlande av dagordning för mötet

Utdelat fdrslag till dagor&ring godkändes.

Val av m0tcsordfdrande

\* Göran Sjöstrand valdes att som ordfrrande ledafusmötet. Göra tackade för förtroendet att fr
leda frrcningens årsmöte

Val av sekreterare tör mötet

\"- Kurt Peterssoa valdes till sekreterare för mötet.

Val av protokolljustemie tillika rösträknare

Till ovanstående uppdrag valdes Frank Gunnarsson och Kjell Gustafsson.

Yerksauhe§beffi ttelee för 201 9

Berättelse över verksamheten 2019 frredrogs och godkändes.

Förvaltninpberättelse för 201 9

Förvaltningsberättelsen i form av resultat- och hlansräkning för 2019 föredrogs och' gdkilndes.
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Revisionsber{ttelsen 6ver 20 19

Revisoms utlåtande över verksamheten och ekonomin frr 2019, samt förslag tlll ansvarsfrihet
fdr styrelsen fdredrogs och godkändes.

Frågan om ansvarsfrihet till styrelsen lör 2019

Mötet beslutade edigt revisorns förslag att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamheten 2A§.

tr'sststållande av medlemsavgiften frr ZWl

Sfyrelsens förslag om oföräadrade medlernmvgifter 2021,150 krrespektive 100 kr, föredrogs
!... ochgodkändes.

FaststäIlande av verksamhetsplan 161 2020

. Styrelsens förslag till verksamhetsplan frrl}2}föredrogs och godkålndes.\
Budgeten för 2020

Styrelsens förslag till budget ftir 2020 föredrogs och godkändes.

Motioner

Konstaterades att inga motioner inkommit för behandling.

Val av ordfiiraude

Till ordföranden för 2020 omvaldes Sten Gustafsson

Val av tre ledamöter

i- Som ordinarie ledamöter i styrelsen I& 2A20-2021 omvaldes Bolennart Larssoq Reidar
Hermansson samt nyval av Carin Carlsson.

Val rv fyra eroättere i styrelren

Som ersättare i st5rrelsen fbr 2020 omvaldes Inger Svensson och kila Hemmingsson. Då inga
fler förlag till ersättare ftirelåg uppstfu två vakanser.

Val av en revisor {ör 2020

Att verka som revisor för 2020 omvaldes (iell Gustafsson

Yal ev revisotssuppleant för 2020

Som ersättare för revisorn 2020 omvaldes Ingegärd Gunnarsson.

Yel av trc att utgöB valberedning.

Då inga förslag förelåg beslutades att styrelsen tmr uppdraget under 2020. I
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Öv*ga frågon

Kortrattat tämnades information om att ApnCföreniuget §tockholm ansökt oc[ frtt
rredlemskap i Hjärt-Lungs riksfrrening. Apnd Stockhohn vill att åiven vi skall söka
medlemskap i Hjärt-Luog. För vfu del innebåir ett medlemskap att vi skall h$ja vår
medlemsavgift till 200 kr1år. Styrelse har diskuterat ffigan men inte tagit stållning. Om det
btir alcuellt så återkommer ssrrelsen titl medlcmmar,ra för stalninggtagande.

UOtets av*iutning

Då inga fier tfuor fams au avhandta qckad ordfiörande,n mötesdeltagarna för visat intresse
och ft,rklmaderårsmötet avslutat" Föreaingen ordförande Stes Gustafsson tackade Göran Sr
ett väl genomfört möte, , '-'-'
Vid protokotlet:
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Kurt Petersson
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