
Protokoll fört vid årsmöte med Jamtlis Gynnare 29 februari 2016. 
Lokal: Rentzhogsalen, Jamtli 
Tid: 13.00 – 14.30 
Närvarande: 63 medlemmar 
 
§ 1 Mötets öppnande 

Ordförande Göte Murén hälsade de närvarande välkomna och förklarade årsmötet 
öppnat. 

 
§ 2 Val av mötesordförande 
 Till mötesordförande valdes Sture Ericson. 
  
§ 3 Val av mötessekreterare 
 Till mötessekreterare valdes Inger Jonasson. 
 
§ 4  Val av 2 justerare 
 Till justerare valdes Eva Sundin och Anci Stenström. 
 
§ 5 a Fråga om mötets stadgeenliga utlysande 
 Årsmötet fann att årsmötet var stadgeenligt utlyst 
 
§ 5 b Upprättande av röstlängd 
 Den vid entrédörren upprättade namnlistan godkändes som röstlängd 
 
§ 6 Styrelsens årsredovisning för 2015 bestående av: 
 verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning 
 Mötesordförande föredrog verksamhetsberättelsen för Jamtlis Gynnare. 
 Verksamhetsberättelsen godkändes efter tillägg av ” 4 tisdagar med husmanskost” 

under rubriken Café Slalom och lades till handlingarna. 
 Kassören Gunilla Nilsson Edler föredrog resultat- och balansräkning för 2015. 
 Resultat- och balansräkning godkändes och lades till handlingarna. 
 
§ 7 Revisorernas berättelse  
 Revisorernas berättelse föredrogs, godkändes och lades till handlingarna. 
 
§ 8 Fråga om styrelsens ansvarsfrihet 
 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 
 
§ 9 Val av ordförande för ett år 
 Omval av Göte Murén som föreningens ordförande för ett år. 
 
§ 10 Val av styrelseledamöter på två år 
 Omval av Inger Jonasson, Alf Gunnmo, John Bruno Jakobsson och Gunilla 

Nilsson Edler. 
 
§ 11 Jamtlis representant i styrelsen (ej val, endast presentation av namn) 
 Lowissa Frånberg 
 
 



§ 12 Val av två revisorer och en revisorssuppleant på vardera ett år 
 Till revisorer omvaldes Helene Bernhardsson-Pernelid och nyvaldes Solweig 

Reichenberg. Till revisorssuppleant omvaldes Nils Ericsson 
 
§ 13  Val av valberedning bestående av tre personer, på vardera ett år, varav en 

utses av Jamtli. En av dessa tre utses till sammankallande 
 Till ledamöter i valberedningen omvaldes Birger Karlsson (sammankallande) och 

Henrik Zipsane för Jamtli. Nyvaldes Eva Gunnmo. 
 
§ 14 Styrelsens verksamhetsplanering samt andra styrelseförslag  
 Information om styrelsens verksamhetsplanering ges löpande i de utskick som går 

ut till medlemmarna, samt vid månadsmöten och per mejl. 
 
§ 15 Medlemsavgift för 2017 
 Styrelsen föreslår oförändrad medlemsavgift för år 2017. Dvs 120 kronor för 

enskild medlem samt 60 kronor för familjemedlem. 
 Årsmötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag. 
 
§16 Ärenden som medlem senast en vecka före mötet skriftligen hos styrelsen 

föreslagit till behandling. 
 Inga ärenden har inkommit. 
 
§ 17 Övriga frågor (som ej leder till beslut) 
 Bitr. museichef Christina Wistman informerade om processen med tillskapandet 

av Nationalmuseum Norr, bl.a. har  arbetet med framtagande av 
konstruktionsritningar påbörjats. 

 Lowissa Frånberg informerade vad som är på gång inom volontärverksamheten. 
 
§ 18 Avslutning 
 Mötesordförande tackade för visat intresse och återlämnade klubban till Göte 

Murén som tackade för förtroendet att leda föreningen ett år till. Därmed 
förklarades årsmötet avslutat 

 
Vid protokollet 
 
 
Inger Jonasson  Sture Ericson 
Mötessekreterare  Mötesordförande 
 
Justeras    Justeras 
 
 
Eva Sundin    Anci Stenström 
 
Därefter serverades kaffe och stut med rökt fisk – för vilket vi tackar Wainy Lindström – och 
drogs vinster i ett av Gunilla Nilsson Edler anordnat ”gratislotteri” vilket blev uppskattat. 
   
 
 
  



 
 


