
ÅRSMÖTESPROTOKOLL  

fört vid ELUGswes årsmöte den 16/4 2018, Högskolebiblioteket i Jönköping 

1. Mötets öppnande 
Ordförande Charlotte Wänelöf öppnade årsmötet. 

2. Val av mötesfunktionärer  
A. årsmötet beslutade att välja Linda Trygg till mötesordförande 
B. årsmötet beslutade att välja Eva Törnblom till mötessekreterare 
C. årsmötet beslutade att välja Christina Svala och Anna Hallberg 
till justeringspersoner tillika rösträknare 

3. Fastställande av röstlängd  
beslutades att deltagarlistan för ELUGswe-mötet utgör röstlängd. 

4. Fråga om mötets behöriga utlysande 
beslutades att årsmötet blivit utlyst i behörig tid och ordning. 

5. Fastställande av föredragningslista 
beslutades att fastställa föredragningslistan. 

6. Föredragning av framlagda berättelser för föregående verksamhetsår 
Föreningens ordförande Charlotte Wänelöf föredrog verksamhetsberättelse för 2017. 
Kassör Mattias Ödevidh föredrog resultatrapport och balansräkning för 2017. 

7. Föredragning av revisionsberättelse 
Petra Svanborg föredrog revisor Anna Swärd Bergströms revisionsberättelsen för 2017. 

8. Beslut om fastställande av balansräkningar och resultaträkningar 
årsmötet beslutade att fastställa föredragna balansräkningar och resultaträkningar. 

9. Beslut om ansvarsfrihet 
beslutades att bevilja den avgående styrelsen ansvarsfrihet för perioden 2017. 

10. Fastställande av föreningens verksamhetsplan 
Föreningens ordförande Charlotte Wänelöf föredrog Verksamhetsplan för ELUGswe 2018. 

beslutades att fastställa den föredragna verksamhetsplanen. 

11. Behandling av propositioner från styrelsen 
Styrelsen hade lagt en proposition om en förändring i § 6.4 i föreningens stadgar.  

beslutades att godkänna förändringen. 

12. Behandling av motioner från medlemmar 
Inga motioner fanns att behandla. 

13. Fastställande av medlemsavgift 
beslutades att fastställa medlemsavgiften till oförändrat 100 kr för år 2018. 

14. Fastställande av budget 
Kassör Mattias Ödevidh föredrog förslag till budget.  
 
beslutades att fastställa budgeten för 2018 enligt förslaget. 



15. Val av styrelse enl. § 6.1 
Anders Fredriksson presenterade valberedningens förslag 
 
beslutades om omval av Eva Törnblom och nyval av Johanna Säll till styrelsen. 

16. Val av revisor och suppleant för denne 
Anders Fredriksson presenterade valberedningens förslag 
 
beslutades om omval av Anna Swärd Bergström till revisor och omval av Bengt Kleijn till 
revisorssuppleant. 

17. Val av valberedning med tre ledamöter, varav en sammankallande 
beslutades om omval av Anders Fredriksson, och nyval av Helena Skyllberg och Anna Hallberg till 
valberedning. Anders Fredriksson fungerar som sammankallande. 

18. Aktuella uppdrag till styrelsen 
Styrelsen får i uppdrag att till nästa årsmöte göra en översyn av föreningens stadgar samt att ta reda 
på om det finns något föreningen behöver åtgärda med anledning av GDPR. 

19. Ev. övriga ärenden 
Inga övriga ärenden. 

20. Mötets avslutning 
Mötesordföranden Linda Trygg tackade alla för medverkan och avslutade årsmötet. 
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