
Föreningen Gamla Askersund 
 
 

Årsmöte 14 mars 2019, klockan 18:30 – 21:00. 
 

Protokoll 
 

Lokal: Näckrosen, Norra Bergen. 

Närvarande: 80 personer inklusive styrelsen. 
 

 

§1  Mötets öppnande: 
Föreningens ordförande Bengt Tivelius välkomnar alla. Vi börjar med årsmötes 
protokoll, därefter informerar Anders Gustavsson, vd Askersundsbostäder, om 
planerna för Norra Bergen. Föreningen bjuder sen på kaffe och smörgåstårta. 
Efteråt underhåller Torsten Loxbo med musik och sång. 

 

 

§2  Fastställande av dagordning 
Årsmötet fastställer dagordningen. 

 

 

§3  Valav ordförande och sekreterare 
Till att leda dagens årsmöte väljs Bengt Tivelius och att vara mötets sekreterare 
Barbro Lunden. 

 
 

§4  Valav justerare att jämte ordföranden justera årsmötets protokoll 
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll väljs Britt Östensson. 

 

 

§5  Godkännande av kallelsen till årsmötet 
Kallelse till årsmötet har skett genom utskick, som sänds till medlemmarna i laga 
tid. 

 

 

§6  Verksamhetsberättelse för året 
Verksamhetsberättelsen läses upp av Bengt och godkänns. 

 

 

§7  Ekonomisk redovisning 
Solweig redogör för föreningens Resultat- och Balansräkning år 2018. 

Resultat 15190 kr och eget kapital 81420 kr. 

 
§8  Revisionsberättelse 

Bengt läser upp revisionsberättelsen. 
 

 

§9  Beviljande av ansvarsfrihet 
Arsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018. 

 

 

§10  Fastställande av årsavgift för 2020 
Arsmötet beslutar att årsavgiften skall vara oförändrad, 50 kronor för fysisk person 

och 150 kronor för juridisk person. 

  



 

§11  Val av ordförande 
Bengt Tivelius väljs om till Föreningen Gamla Askersunds ordförande 
 

§12 Val av övriga styrelseledamöter och ersättare 
Styrelseledamöter: 
Leif Linus Larsson 1 år 
Solweig Larsson 1 år 
Lars-Åke Strömberg 1 år 
Eric Englund 1 år 
Kenth Lundström 2 år 
Gunnel Cunei 2 år 

 

 

§13  Val av revisor och revisorsersättare 
Lars-Ove Wren omval 
Göran Mattsson omval 

 

 

§14  Val av valberedning 
Björn Dieker, sammankallande   omval 
Johan Strandberg                       omval 

 

 

§15  Övriga frågor 
Ordföranden avtackar Barbro Lunden som varit sekreterare i föreningen. 

 

 

§16  Avslutning 
Ordföranden tackar styrelsen och förklarar styrelsemötet avslutat. 

 
 
 

Vid protokollet: 
 

Sekreterare 
 
 
 

Barbro Lunden 
 
 

Ordförande Justerare 
 
 
 

Bengt Tivelius Britt Östensson 
 


