
Protokoll vid RPG Hudiksvalls årsmöte  
måndagen den 18 februari 2019 kl. 13:00 i Baptistkyrkan Hudiksvall 
§ 1 Mötet öppnas och inramas med musik av Forsamusikantanterna :    

 Åke Svalfors, GunBritt Rotter Gunnel Wiklund, Bengt Näsfors. 

§ 2 Parentation och andakt med Berndt Wikman 

§ 3 Val av funktionärer till årsmötet och beslut om dagordning. 

a. Årsmötet väljer till ordförande:        Berndt Wikman 

b. Årsmötet väljer till sekreterare:        Nils-Göran Strömberg  

c. Årsmötet väljer till protokolljusterare:  Bo Dahlberg, Stig Matsson  

d. Årsmötet väljer som referent till HT:   Maj Anita Persson 

e. Årsmötet fastställer utdelad dagordningen inklusive eventuella förslag om övriga frågor. 

§ 4 Kallelsen till årsmöte i distribuerat program för hösten 2018 godkännes. 

§ 5 Verksamhetsberättelse  för 2018 föredras av MajAnita Persson. 

§ 6 Räkenskapsberättelse  för 2018 föredras av Lars Sjögren.  
 År 2018:s förlust blev 15 886 kr. Det egna kapitalet blir 5 910 kr. 

§ 7 Revisionsberättelse för 2018 föredras av Torvald Svensson. 

§ 8 Årsmötet beslutar att  för 2018 bevilja styrelsen ansvarsfrihet.  

§ 9 Val av styrelse och funktionärer för kommande år.  

a. Årsmötet väljer idag till ordförande i styrelsen för 2019:     Bo Normand 

b. Redan 2018 valdes till styrelsemedlem för 2018 och 2019: Curt Sandberg  

c. Årsmötet väljer idag till styrelsemedlem för 2019:  MajAnita Persson, och Marianne Normand. 

d. Årsmötet väljer idag till styrelsemedlem för 2019 och 2019: Bengt Näsfors och Anita Näsfors. 

§10  Val av revisorer för 2019:  

a) Årsmötet väljer till ordinarie revisorer:  Torvald Svensson, och Erik Linde  

b) Årsmötet väljer till ersättare för revisor:  Nils-Göran Strömberg  

§11  Valberedningen för 2019: 

a) Årsmötet väljer valberedning:             Gunnel Nordin och Birgitta Peräinen. 

b) Årsmötet väljer till sammankallande: Gunnel Nordin. 

c) Årsmötet ger styrelsen i uppdrag att välja en tredje medlem i valberedningen. 

§12  Representanter 2019 i Kommunala pensionärsrådet KPR:  

a) Årsmötet väljer till ordinarie i KPR: Henry Knuth. 

b) Årsmötet väljer till ersättare i KPR: Birgitta Peräinen. 

§13  Val av 6 representanter till Distriktsstämman den 28 mars på Forsa folkhögskola 
 Årsmötet beslutar att lokalavdelningen skall stå för kostnaden för 6 personer från styrelsen och 
därutöver för kostnaden för Gunnel Nordin. 

§14  Medlemsavgiften 2020 beslutas av årsmötet till 250 kr. 

§15  Årsmötet beslutar fastställa av styrelse presenterad budget för år 2019  

§16  Årsmötet godkänner av styrelsens förslag om nästa årsmöte preliminärt den 24 februari. 

§17  Övriga frågor: Gunnel Nordin vill ha årsmötesprotokollet på papper. 

§18  Vårprogrammet 2019 presenteras.  

§19 Årsmötet avslutas. 

  Hudiksvall 2019-02-18 

 

Nils-Göran Strömberg  Bror Dahlman  Stig Mattsson  

sekreterare under årsmötet  justerare  justerare 


