Protokoll fört vid årsmöte för Poveldiggarna den 15 april 2012. Plats Malvagården i Höganäs.
Närvarande:37 nya och gamla medlemmar enligt bilaga 1.

1. Öppnande
Malvagårdens goda och närande soppa intages, varefter föreningens ordförande öppnar mötet
och hälsar alla välkomna
2. Ordförande och sekreterare
Till mötesordförande väljs Anders Ruud och till mötessekreterare Börje Åhgren
3. Justeringsmän
Beslutas att välja Märta Braun och John Isberg till justeringsmän tillika rösträknare
4. Mötets behöriga utlysande
Kallelse till mötet sändes ut den 13 mars per mail respektive post. Beslutas att mötet är
stadgeenligt utlyst.
5. Röstlängd
Närvaron noterades vid entrén. Beslutas att denna lista gäller som röstlängd och att bordlägga
justeringen av denna tills behov uppstår.
6. Fastställande av dagordning
Beslutas att fastställa dagordningen
7. Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse
Styrelsens verksamhetsberättelse blir uppläst, bilaga 2.
Kassarapport 2011 föredras av Carin Bek. Bilaga 3. Beslutas att lägga dessa till handlingarna.
8. Revisorernas berättelse
Revisorernas berättelse för 2011 läses upp, bilaga 4. Beslutas lägga denna till handlingarna.
9. Beslut om ansvarsfrihet och fastställande av balansräkning
Beslutas att i enlighet med revisorernas förslag bevilja styrelsen ansvarfrihet för
verksamhetsåret 2011, samt att fastställa balansräkningen.
10. Av styrelsen hänskjutna ärenden
Styrelsen har inte hänskjutit några ärenden
11. Motioner från medlemmarna
Inga motioner från medlemmarna har inkommit.
12. Val av ordförande och ordinarie styrelseledamöter
Till ordförande för verksamhetsår 2012 väljs Anders Ruud, omval
Till ordinarie ledamöter i styrelsen med en mandattid av två år väljs Birgit Svensson omval,
Anna von Hofsten (tidigare suppleant) och Märta Braun (tidigare suppleant).
Mandattiden för Carin Bek och Börje Åhgren går ut 2013

13. Val av styrelsesuppleanter
Till styrelsesuppleanter med en mandattid på ett år väljs Isabella Clevenhag (omval), och
Anna Bogren, omval, samt Jan-Olof Järvung (nyval).
14. Val av revisorer
Till revisorer väljs Bengt Silfverstrand, omval och Benny Haugshöj, omval.
15. Val av revisorssuppleant
Till revisorssuppleant väljs Lisbeth Bengtsson, omval.
16. Omedelbar justering av personval
Samtliga personval förklaras omedelbart justerade i enlighet med stadgarna. Det innebär att
föreningens firma tecknas av Anders Ruud och Carin Bek
17. Övriga ärenden
Inga övriga ärenden förelåg
18. Mötets avslutande
Mötet förklaras avslutat, varefter Ramelbuljong serveras
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