Protokoll fört vid AXAMO-veteranernas föreningsstämma.
Tid
Torsdagen den 25: e februari 2016 Kl 18,30.
Plats
Utsikten Jönköping Flygplats.
Närvarande Se bifogad närvarolista.
§1

Till mötesordförande valdes Åke Lantz

§2

Till mötessekreterare valdes Tage Gamerius

§3

Ordförande Åke Lantz hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

§4

Till att justera mötesprotokollet valdes Lars-Ola Lengqvist och Kjell Svensson.

§5

Till rösträknare valdes, protokolljusterarna.

§5

Frågan om föreningsstämman var stadgeenligt utlyst, besvarades med ja.

§6

Upprättad dagordning föredrogs och godkändes.

§7

Styrelsens verksamhetsberättelse presenterades och godkändes. Beslutades att
Verksamhetsberättelsen skall läggas ut på hemsidan.

§8

Revisionsberättelsen samt resultat och balansräkning presenterades av
Anita Zeed och godkändes.

§9

Ordf. Åke Lantz och Kassör Gerd Staby valdes att var för sig eller i förening
vara föreningens firmatecknare.

§ 10

Revisorernas förslag om ansvarsfrihet för styrelsen beviljades.

§ 11

Val av styrelseledamöter och suppleanter som kvarstår ytterligare ett år.
Åke Lantz ordförande omval på 1 år.
Gerd Starby Kassör
Hilding Larsson ledamot 2
Arne Norrlin ledamot 4.
Florens Karlsson suppleant 2

.

Styrelseledamöter och suppleanter med mandattid två år.
Tage Gamerius sekreterare
Herman Larsson ledamot 1
Ingvar Lif ledamot 3
Suppleant 1 Anders Johansson
Suppleant 2 vakant

Val av revisorer och revisor suppleant.
Anita Zeed revisor 1 omval på 1 år
Ulf Frostfält revisor 2 omval på 1 år
Jerker Rosenquist revisorssuppleant omval på 1 år.
Valberedning med mandattid på 1 år.
Anders Jansson (sammankallande) omval på 1 år
Nils-Göran Andersson omval på 1 år
Charlotte Gustavsson nyval på 1 år
§ 12

Årets verksamhetsplan och budget och presenterades och godkändes.

§ 13

Föreningsstämman beslutade att medlemsavgiften skall vara 100: även för år 2017.

§ 14

Olika förslag avseende vårens föreningsaktivitet diskuterades. Bl. a
Föreslogs ett besök på KRALBORG FÄSTNING med en ev. båttur på kanalen.
Styrelsen fick i uppdrag att snarast återkomma med uppgifter om tid och
kostnader.

§ 15

Tid och plats för nästa föreningsmöte bestäms senare. Kallelse skickas ut i god
tid innan.

§ 16

Ordförande tackade för visad uppmärksamhet och avslutade mötet.

Dag som ovan.
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(Protokollet kommer att läggas ut på hemsidan).

