
valberedningen Mattias Holmlund t o m 2016. Valberedningen öreslår vidare omval av
följande ordinarie ledamöter: Lars Lindahl och Anders Göranson t o m 2017. Följande
suppleanter ftireslås till omval: Elisabet Ragnmark, Pia Borg Lindblom och Lars Hellström t o
m 2016. Staimmar beslutar i enlighet med valberedningens fiirslag.

13. Val av ordfttrande
Stämman beslutade att välja Per Junesjö till ordftrande i Svenska Fiirdtjänstfiireningen.

14. Val av revisorer samt suppleånt
Valberedningen fiireslår Kenneth Swärd och Bo Jonsson till ordinarie revisorer lor I år samt

Ingemar Bergström till suppleant för I år.

15. Val åv valberedning
Stämman beslutar om omval av nuvarande valberedning: Henry Frej,
Conny Karlsson och Katarina Ström. Henry Frej iir sammankallande.

16, Medlemsärenden
lnga medlemsärenden har inkommit.

17. övriga frågor
Ordförande a\tackar Katrin Nilsson lijr ett gott styrelsearbete.

18. Årsstämman avslutas



ag SFF
Svenska Protokoll fiid vid Svenska
Fiirdtjänstltireningen Färdtj änstltiren ingens

ärsstämma den I I maj 2015

1. Val av ordfiirande fiir stämman
Stämman beslutade att välja Bjöm Nilsson som ordf<irande för stämman.

2. Va[ av sekreterare ftir stämman
Till sekreterare ftir stämman valdes Helena Skagerlind.

3. Val av fvå justerare jämte rösträknåre
Som rösträkrare föreslas Sven Blomqvist och Björn Sundvall att jämte ordförande j ustera
dagens protokoll. Stämman beslutar.

4. Fråga om stämman utlysts i laga ordning
Stämman godkände att stämman har utlysts i laga ordning.

5. Fastställande av röstlängd
54 medlerrmar deltar på stärnrnarr.

6. Styrelsens årsredovisning ftir det gångna året
Ärsredovisning, balans/resultaträkning samt verksamhetsberättelse presenteras. Inga frågor.
Kassan i hreningen är god. Inga lrågor !-rårr s!ärnmtn.

7. Revisionsberättelse
Förenir.rgens revisor Kenneth Swärd presenterar revisionsberättelsen och rekornmenderar
ansvarslrihet för s$,relsen.

8. Fastställande av årsredovisning ftir det gångna räkenskapsåret
Läggs till handlingarna och fastställs av stämman.

9. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet ftir styrelseledåmöterna
Stämman beslutar att bevilja st).relsen ansvarsfl-ihet för det gårgna verksarn hetsåret.

10. Beslut om vinstdisposition
Stämman beslutar att balansera årets vinst i nv räknins.

11. Fastställånde åv verksåmhetsplan, budget såmt årsavgift
Per Junesjö presenterar kommande års verksamhetsplanen som är ganska lik tidigare års.
Nästa års kurser kommer förläggas i Stockholm då det är enkelt ftjr de flesta att ta sig hit.
Kurschema kommer innan sommaren. Föreningen har god ekonomi. Finns funderingar på att
göra om vårseminariet till ett två dagars seminarium då de tidigare av SKL anordnade
liirdtjänstdagarna försvinner. Kommande års verksamhetsplan och komnande års budget
fastställs av stämman. Styrelsens förslag om oförändrade medlemsavgifter under kommande
verksamhetsår godkändes av stämman.

12. Val av styrelse såmt suppleånter (;..1 r': r,
Henry föredrar valberedningens arbete inltir stärnman.{ristin Nilsson avgår från styrelsen på
grund av att hon b''ter anställning. Valberedningens förslag som ersättare lör Ift+s1-ld är att t.;,tr -,

Bernt Fridh går upp till ordinarie stlrelseledamot t o n.r 2016. Till ny suppleant öreslår


