
Protokoll, Svenskföreningen i Hua Hins årsmöte 2018-02-22  
 

1. Val av mötesordförande 

Svenskföreningens ordförande Carl-Gunnar Ericsson öppnar årsmötet och föreslår Carl 

Edblom som ordförande för årsmötet. 

 

Årsmötet väljer Carl Edblom till mötesordförande. Carl Edblom övertar ordförandeklubban. 
 

2. Fastställande av röstlängd för mötet (vem som har rösträtt) 

Carl Edblom ger Lars Olof Fagerström i uppdrag att genomföra upprop för fastställande av 

röstlängden. Lars Olof Fagerström genomför upprop. 62 medlemmar är närvarande. 
 

3. Val av sekreterare för mötet. 

Ordföranden begär förslag till sekreterare för mötet. Lars Olof Fagerström föreslås. 

 

Lars Olof Fagerström väljs till mötessekreterare. 
 

4. Val av protokolljusterare tillika rösträknare.  

Tomas Lindenberg och Monica Lundberg föreslås väljas till protokolljusterare tillika 

rösträknare.  

 

Årsmötet väljer dessa till protokolljusterare tillika rösträknare. 
 

5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.  

Mötet utannonserades på föreningens webbplats den 1 februari. Stadgarna säger att årsmötet 

ska utlysas senast tre veckor i förväg.  

 

Årsmötet finner att mötet utlysts på rätt sätt. 
 

6. Fastställande av föredragningslista.  

Årsmötet fastställer den utskickade föredragningslistan. 
 

7. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret. 

Föreningens ordförande C-G Ericsson redogör för verksamheten för år 2017.  
 

b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste 

räkenskapsåret.  

Anci Länta redogör för förvaltningsberättelsen för 2017.  
 

8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-

/räkenskapsåret. 

Föreningens revisor Lars Roos läser upp revisorernas berättelse. Revisorerna föreslår 

årsmötet: 

 att årsmötet fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen, 

 att disponera resultatet enligt styrelsens förslag, och 

 att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året. 
 

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.  

Årsmötet beslutar  

 att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för föreningen, 

 att disponera resultatet enligt styrelsens förslag, och 

 att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året. 
 



10. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.  

Två motioner har inkommit, båda från Gert Andersson. 

Den första föreslår att årsmötet beslutar att styrelsen under 2018 undersöker möjligheten att 

snarast ta bort medlemsavgiften. Styrelsen föreslår att årsmötet avslår motionen. 

 

Efter sitt inlägg drar Gert Andersson tillbaka motionen. Mötet beslutar att anse motionen 

besvarad och överlämnar den till styrelsen som information. 

 

Gert Anderssons andra motion menar att föreningens hemsida bör vara öppen för alla, även de 

delar av hemsidan som idag är avsedda enbart för medlemmarna. Styrelsen tillstyrker 

motionen.  

 

Årsmötet beslutar att föreningens hemsida ska vara öppen för alla, även de delar av hemsidan 

som idag är avsedda enbart för medlemmarna. 
 

Styrelsen föreslår att medlemsavgiften för aktivitetsåret 2018 (november 2018-oktober 2019) 

blir 500 baht.  

 

Årsmötet beslutar att fastställa medlemsavgiften till 500 baht för aktivitetsåret 2018. 

 

11. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande 

verksamhets-/räkenskapsåret. 

 

Årsmötet fastställer förslaget till verksamhetsplan och budget för 2018. 
 

12. Beslut om antalet styrelseledamöter 

Valberedningens ordförande Gert Andersson föreslår att styrelsen består av sex ledamöter. 

 

Årsmötet beslutar att antalet ledamöter i styrelsen ska bestå av sex ledamöter. 
 

a) Val av föreningens ordförande för en tid av ett år 

Valberedningens ordförande Gert Andersson föreslår att Lars Håkansson väljs som 

ordförande, för ett år.  

 

Årsmötet väljer Lars Håkansson till ordförande för ett år. 
 

b) Val av halva antalet övriga ledamöter i styrelsen  

Valberedningens ordförande Gert Andersson föreslår att följande ledamöter väljs in i 

styrelsen, för en period om ett år:  

- Bengt Mellberg 

- Lotta Robertsson 

- Sune Westhed 

 

Årsmötet väljer in dessa tre nya ledamöter i föreningens styrelse, för en period om ett år. 
 

c) Val av två revisorer jämte två suppleanter för en tid av ett år.  

I detta val får inte styrelsens ledamöter delta.  

Valberedningens ordförande Gert Andersson föreslår att årsmötet väljer Lars Roos som 

ordinarie revisor och Henrik Nybom som suppleant. 

 

Årsmötet fastställer valberedningens förslag. 
 



d) Val av ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till 

ordförande. 

Valberedningen har erbjudit sig att fortsätta sitt uppdrag, vilket innebär att förslaget är att Gert 

Andersson väljs om som ledamot och sammankallande, medan Jan Trüschel väljs om som 

ledamot.  

 

Årsmötet fastställer förslaget. 
 

13. Övriga frågor 

Svenskföreningens avgående ordförande C-G Ericsson tackar avgående styrelseledamöterna 

Rakel Fagerström och Lars Gullstrand för deras värdefulla insatser. Vidare tackas hela 

styrelsen för sina insatser under året. 

Nyvalde ordföranden Lars Håkansson tackar avgående ordföranden C-G Ericsson för dennes 

arbete under de tre år han varit ordförande för föreningen, liksom för de totalt nio år han suttit 

i föreningens styrelse. 

Mötesordföranden Carl Edblom tackas för sina insatser. 

Mötet avslutas. 
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