PTCCS årsmöte 2007-09-22 Svampen ÖREBRO
1. Mötets öppnande
Då Sandra Johansson, ordförande, saknades pga. sjukdom hälsade Rickard Plato,
sekreterare, välkomna till årsmötet och förklarade det öppnat. Styrelsen presenterades för
de närvarande medlemmarna.
2. Mötets stadgeenliga utlysning
Mötet godkände mötets stadgeenliga utlysning.
3. Upprättande av röstlängd
Mötet fastställde 18 st närvarande medlemmar
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet
Rickard Plato och Kimmo Jää-Aro valdes till mötets ordförande resp. sekreterare
5. Val av två justeringmän, tillika rösträknare
Mötet valde Kalle Wejdenstolpe och Gunilla Molinder till justeringsmän tillika
rösträknare
6. Godkännande av dagordning inklusive anmälan av övriga frågor (övriga frågor
tas upp efter årsmötets slut)
Mötet godkände dagordningen .
Styrelsen meddelande en övrig fråga
Dick Nystedt hade även han en övrig fråga
7. Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultaträkning
Rickard presenterade verksamhetsberättelse för 2006
Se bilaga
Claes presenterade resultaträkningen för 2006
Se bilaga
8. Revisorns yttrande
Revisorn tillstyrker att årsmötet fastställer resultaträkningen och balansräkningen för
föreningen och bevilja styrelsen
9. Styrelsens ansvarsfrihet
Mötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2006
10. Behandling av, i rätt tid, inkomna motioner
Inga motioner har inkommit
11. Valberedningens yttrande
Valberedning har utgått ur föreningen
Rickard lägger fram styrelsens handlingsplan och förslag för att lösa det uppkomna läget.
Principen är att styrelsens poster förlängs ett (1) år framåt för att man ska kunna lägga
fram ett nytt förslag för det styrelseposter som skall väljas om.
Mötet bifaller styrelsen förslag.

12. Val av styrelseledamöter
Se punkt 12
13. Val av suppleanter på ett år
Joakim Landberg och Bengt Molinder valdes till suppleanter
14. Val av revisorer
Sittande revisor, Mickael Ehrenborg, valdes till att granska föreningens räkenskaper.
15. Val av valberedningskommitté
Teppo Myllyniemi valdes till valberedningens ordförande. En kommitté utses senare.
16. Fastställande av årsavgift
Inga förändringar i årsavgiften. Årsavgiften blir 200 kr för nästkommande år.
17. Förslag till budget för kommande verksamhetsår
Claes presenterade 2007 års budget
Se bilaga
18. Mötets avslutning
Rickard Plato tackade alla närvarande och avslutade årsmötet
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