Balans- och resultaträkningen fastställdes.
Beslut att resultatet överförs i ny räkning.
§ 10

Styrelsens rapport om de uppdrag föregående avdelningsmöte givit till styrelsen.
Det enda uppdraget från förra året var att försöka hitta en lokal närmare
Stockholm vilken är den som vi idag befinner oss i.
Mötet betraktar uppdraget som utfört.

§ 11

Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

§12A Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan.
Mötet godkänner verksamhetsplanen
B

Beslut om styrelsens förslag till rambudget.
Rambudgeten föredrogs, frågor ställdes, besvarades och diskuterades, exempelvis posten för
styrelseutbildning, storleken på posten för övriga kostnader samt att posten för intäkter och
kostnader på utställningarna bör hänga ihop.
Det konstateras att det inte bara är kassörens ansvar utan även hela styrelsens och sektionernas
ansvar att hitta balansen i budgetens omfattning.
Årsmötet uppdrar åt styrelsen att vara lite mer specificerad i sin rambudget till kommande
år.

§ 13

Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt § 23 i
stadgarna, samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning.
Valberedningen redogjorde för sitt arbete med att sammanställa förslag inför årsmötet.
Ledamöter och suppleanterna väljs en i taget.
Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag.
Ordinarie ledamöter:
Anna Malmström omval 2 år
Carina Enberg omval 2 år
Sussi Broman nyval 2 år
Som suppleant A valdes Cecilia van der Meulen omval 2 år
Som suppleant valdes Ann-Sofie Laninge nyval 1 år.

§ 14

Val av två revisorer och två revisorssuppleanter enligt§ 24 i dessa stadgar.
Valberedningen föreslår omval av revisorerna Olle Sandström och Madeleine Bergendahl.
Mötet beslutar välja dessa.
Till revisorssuppleant valdes Gunilla Bergstrand och Tina Ejvergårci.

§ 15

Val av, eller beslut om att, uppdra åt styrelsen att välja ombud och suppleanter
som företrädare för avdelningen vid SPKs stämma.
De två förslagen ställs emot varandra och efter rösträkning konstateras att mötet uppdrar åt
styrelsen att välja ombud till stämman.
13 personer menar att mötet ska välja delegater
19 mötesdeltagare uppdrar åt styrelsen

§ 16

Val av valberedning enligt § 25 i dessa stadgar.
Caroline Arogen kvarstår ytterligare ett år.
Mötet föreslår och väljer Marianne Bladh på två år och Jannica Wallin på ett år med
Caroline Arogen som sammankallande.

§ 17

Beslut om omedelbar justering av punkterna 13-16.
Företogs omedelbar justering av punkterna §13 -16.

§ 18

Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet eller som senast tre
veckor före ordinarie årsmötet hålls anmälts till styrelsen. Anmälan om sådant

ärendeskall varaskriftligt. Till ärendetskall styrelsen för behandling av årsmöt~

