Protokoll från årsmöte
i Svenskföreningen i Hua Hin den 25 november 2010 på Restaurang 3
Girls.
1. Mötet öppnades av Svenskföreningens ordförande Gert Andersson som hälsade alla
närvarande medlemmar, ca 100, välkomna till årsmötet, samt förklarade att han inte
står till förfogande som ordförande vid själva årsmötet av föreningstekniska skäl.
2. Till mötesordförande valdes Carl Edblom och till sekreterare Margareta Olsson.
3. Till justerare valdes Håkan Unnegård och Arne Thorn.
4. Dagordningen godkändes.
5. Verksamhetsberättelsen föredrogs av Gert Andersson, ekonomin redovisades av CG
Ericsson, revisionsberättelsen lästes upp av revisorn Gunilla Hellqvist. Handlingarna
har funnits tillgängliga på föreningens hemsida, samt delades ut vi d årsmötet.
Revisionsberättelsen och övrig redovisning godkändes och lades till handlingarna.
Årsmötet beslutade enligt styrelsens förlag och med tillstyrkan av revisorn, att årets
överskott, överföres till nästkommande år. Styrelsens verksamhetsberättelse, den
ekonomiska redovisningen och revisionsberättelsen bilägges detta protokoll.
6. På förslag från revisorn beslutade årsmötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för
verksamhetsåret.
7. Två motioner har inkommit. En föreslår att dansaftnar anordnas i föreningens regi
och den andra föreslår en ny programpunkt ”två minuters info” vid medlemsmötena.
Båda motionerna bifölls, och bilägges detta protokoll.
8. Val av styrelseledamöter för 2011
Ordföranden Gert Andersson omvaldes för ett år.
Lars Olsson, Henrik Nybom och Peter Rehn omvaldes för 2 år.
Barbro Rehnberg och Stefan Jerling invaldes som nya ledamöter för 1 år.
Revisorn Gunilla Hellqvist omvaldes för 1 år.
Till nya ledamöter i valberedningen valdes Claes Allan Lundin, Else-Marie Lundin och
Lars Roos. Jan Trüschel omvaldes för ett år.

9. Förslag till stadgar för Svenskföreningen föredrogs av Lars Olof Fagerström. Förslaget
har också funnits tillgängligt på föreningens hemsida, samt delades ut vid årsmötet.
Stadgarna antogs av årsmötet. Bilaga till detta protokoll.
10. Föreningens ordförande Gert Andersson och vice ordförande Henrik Nybom tackade
styrelseledamöter och medlemmar för deras insatser under det gångna året varefter
mötet avslutades.
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