
 

Protokoll Årsmöte 2011-03-21 

Kl. 18:30 på Krogasken i Norrköping 

 
 
1. Mötets öppnande. 

 Maria Pettersson hälsade alla välkomna till Norrköping och Restaurang Krogasken. 

 Thomas Collin delade ut dagordning, Valberedningens förslag och verksamhetsberättelsen. 

 Därefter förklarar Thomas Collin mötet öppnat. 

 

2.  Val av ordförande och sekreterare för mötet. 

 Till årsmötets ordförande valdes Thomas Collin. 

 Till årsmötets sekreterare valdes Oskar Wiström. 

 

3. Val av 2 justeringsmän tillika rösträknare. 

 Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Susanne Danielsson och Lars Lundahl. 

 

4. Fråga om mötets behöriga utlysande. 

 Frågan om mötets behöriga utlysande blev med JA besvarad. 

 

5. Föredragning av styrelsen berättelse. 

 Thomas Collin föredrog styrelsens berättelse. Verksamhetsberättelsen bifogas  (Bilaga 1) 

 

6.a Fastslagning av kassarapport. 

 Ulf Åkerbäck dalade ut redovisning SKF Östergötland för 2010.  Bifogas  (Bilaga 2) 

 

6.b Föredragning av revisorernas berättelse. 

 Lars Lundahl godkänner distriktets årsredovisning. 

 Lars Lundahl har tagit del av distriktets finanser och finner att allt är i bra ordning. 

 Lars Lundahl förespråkar att ansvarsfrihet för styrelsen bör beviljas. 

 

7. Beslut angående ansvarsfrihet för styrelsen under den tid revisionen omfattar. 

 Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för 2010. 

 

8.  Val av vice ordförande på 2 år, sekreterare på 2 år, 2 ledamöter på 2 år vardera. 

 Till vice ordförande på två år valdes Maria Pettersson. 

 Till sekreterare på två år valdes Oskar Wiström 

 Till ledamöter på två år vardera valdes Peter Johansson och Herbert Forster. 

 

9.  Val av 2 revisorer på 1 år. 

 Till revisorer på ett år valdes Fredrik Eklund och Lars Lundahl 
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10. Behandling av från styrelsen eller enskilda medlemmar till årsmötet hänskjutna frågor. 

 Inga frågor har inkommit till styrelsen. 

 

11.  Val av 3 ledamöter till valberedningen. 

 Till valberedning valdes: Gudrun Jansson Löfgren, Hans Dieter Müller och Jan Liliegård 

 

12. Övriga frågor. 

 Maria Pettersson berättade om distriktets kommande arrangemang av representantskapsmöte 

 för Svenska kockars förening 14–15 maj i Norrköping. 

 Thomas Collin berättade om lite planerade aktiviteter till hösten.  

 Bland annat en öl provning i Linköping med Nils Oscars bryggeri.  

 Och 2011 års Östgötakock  

 

13.  Mötet avslutas. 

 Thomas Collin tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid protokollet:      

   Oskar Wiström 

 

 

 

Justeras:  *   Justeras:  

 

  Susanne Danielsson   Lars Lundahl 

 

 

 

 

   * namnteckning finns endast på originaldokument på justeringsmannens begäran. 
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