Protokoll fört vid årsmöte i VänRankan 2016 04 20
1.

Arne Kåby öppnade mötet och hälsade samtliga deltagare välkomna.

2.

Till ordförande för årsmötet valdes Arne Kåby.

3.

Till sekreterare för årsmötet valdes Marianne Sandström.

4.

Till justeringsmän valdes Peter Stenberg och Lars Öquist.

5.

Röstlängden fastställdes. I mötet deltog 21 st röstberättigade
medlemmar.

6.

Mötets behöriga sammankallande godkändes.

7.

Dagordningen fastställdes.

8.

Styrelsens årsredovisning för det senaste verksamhetsåret godkändes.
Därefter lades årsredovisningen till handlingarna.

9.

Revisorernas berättelse för det senaste verksamhetsåret godkändes.

10.

Årsmötet beslutade att överföra resultatet för 2015 till nästkommande år.

11.

Ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning godkändes.

12.

Beslutades att årsavgiften för nästkommande år ska vara oförändrad, dvs
60 kronor per år och betalas in årsvis.

13.

Val av styrelse
Till ordförande för ett år valdes Arne Kåby
Tre ledamöter för två år:
Syd: Jan Ahlgren
Norr: Anders Selander
Kassör: Bengt Tedenmyr
Tre ledamöter med ett år kvar:
Sekreterare: Anitha Nilsson
Öst: Marianne Sandström
Väst: Berth Sundin

14.

Val av två revisorer och en revisorsersättare
Magnus Lind, Revisor
Stig Schale, Revisor
Peter Stenberg, Revisorsersättare

Val av valberedning, tre ledamöter varav en sammankallande
Leif Andberg, Sammankallande
Sonny Hellberg
Kjell Nyström
15.

Behandling av inkomna motioner.
Inga motioner hade inkommit till årets möte.

16.

Övriga ärenden.
 Bosse Zetterberg presenterade ett förslag till ”Vän-Rankan-nål”. Mötet
beslutade köpa in nålar enligt förslaget till en kostnad av SEK 5.000:--.
Nålarna ska därefter säljas till medlemmar för SEK 100:--/st.

17.



Lennart Gustavsson tog upp frågan om det sjunkande medlemsantalet.
Mötet beslutade att alla närvarande ska rekrytera minst 5 st
nya/tidigare medlemmar. En ”morot” i form av 1 st Trisslott samt 1 st
Vän-Rankan-nål per fem rekryterade medlemmar beslutades. Eventuell
lott-vinst delas med de rekryterade.



Stefan Lindholm informerade om Xerox idag och mötet föreslog att
Stefan lägger ut information om Xerox på Vän-Rankans hemsida.



Jan Nilsson hade med 2 st ”ölglas” med gong-gong-emblemet + en
Xeroxaktie i original. Mötet beslutade spara dessa till årsmötet 2017 för
eventuell försäljning/auktion.

Avslutning
Därefter avslutade ordföranden dagens årsmöte och tackade samtliga
deltagare för visat intresse.
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