
 

Protokoll Årsmöte 2014-03-11 

Kl. 18:00 på Hotell Villan i Åtvidaberg 
 
1. Mötets öppnande. 
 Thomas Collin hälsade de samlade välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 

2. Fråga om mötets behöriga utlysande. 

 Inbjudan och dagordning har gått ut till föreningens medlemmar fyra veckor innan mötet via 

 mail och i vissa fall post.  

 Frågan om mötets behöriga utlysande blev med Ja besvarad. 

 

3.  Val av ordförande och sekreterare för mötet. 

 Till årsmötets ordförende valdes sittande Thomas Collin 

 Till årsmötets sekreterare valdes sittande Oskar Wiström 

 

4. Val av 2 justeringsmän tillika rösträknare. 

 Till justeringsmän samt rösträknare valdes Maria Pettersson och Jari Karlsson 

 

5. Godkännande av dagordning, anmälan till övriga frågor och fastställande av röstlängd. 

 Ändringar i dagordningen under punkt 10. Rörande fyllnadsval och suppleantval, dessa stryks. 

 Med dessa ändringar godkänns dagordningen. 

 Inga frågor till övrigt anmälda. 

 Röstlängden fastställd. Närvarande var 14 st. medlemmar.  

 Samt 2 representanter ifrån associerat företag ”Diskteknik” 

 

6. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse för förvaltningsåret. 

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

 

7. Revisorernas berättelse. 

 Då inte rätt dokumentation gick att frambringa tvingades stämman att skjuta upp denna punkt. 

 Punkten bordläggs tillfälligt, tas upp igen efter middagen. 

 

 -Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen under den tid revisionen omfattar. 
 Då inte rätt dokumentation gick att frambringa tvingades stämman att skjuta upp denna punkt. 

 Punkten bordläggs tillfälligt, tas upp igen efter middagen. 

 

 -Fastställande av föreningens resultat- och balansräkning.  

 Tord Petersson gick igenom föreningens utgifter och inkomster under 2013. 

 Resultat- och balansräkningen godkänndes. Bifogas protokollet (bilaga.2)

  

 -Samt disponering av vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. 
 En förlust på 12529.55:- förs vidare till nästa års budget.  

 Förlusten härrör ifrån en kongressavgift på 13300:- erlagd 2013-03-30 och var planerad. 

  

http://www.kockklubben.se/140311.bilaga1.pdf
http://www.kockklubben.se/140311.bilaga2.pdf
http://www.kockklubben.se/140311.bilaga2.pdf


 

 

 

 

 

 

 

8. Behandling av förslag från styrelsen eller medlemmar. 

 Inga inkomna skrivelser. 

 

 

9. Styrelsens budget förslag för året. 

 Tord Petersson framlade styrelsens budgetförslag för 2014. 

 Budgeten godkändes. (bilaga.3)

  

 

10.  Val av styrelseposter. 

 -Val av ordförande på två (2) år. 

 Till ordförande på två år valdes Thomas Collin. (omval) 

 -Val av kassör på två (2) år. 

 Till kassör på två år valdes Tord Petersson. (omval) 

 -Val av övriga ledamöter på två (2) år. 

 Till ledamot på två år valdes Jimmy Ragnar. (omval) 

 Till ledamot på två år valdes Gustav Andersson. (omval) 

 Till ledamot på två år valdes Nils-Erik Elf Svensson. (omval) 

 Till ledamot på två år valdes Jari Karlsson (nyval) 

 -Eventuella fyllnadsval på ett (1) år. Struken punkt. 

 -Val av suppleanter för ett (1) år. Struken punkt. 

 

 

12.  Val av 2 revisorer på 1 år och en revisorssuppleant på ett (1) år. 

 Till revisorer på ett år valdes Lars Lundahl och Fredrik Eklund 

 Till revisorssuppleant på ett år valdes Thomas Gustavsson 

 

 

13. Val av valberedning – tre (3) ledamöter varav en väljs som sammankallande. 
 Till valberedningens sammankallande valdes Gudrun Jansson Löfgren. 

 Till valberedning valdes även Jan Liliegård och Mimmi Collin.  

 

 

14.  Övriga frågor. 
 Maria Petersson berättade om WACS kongressen som hålls i Stavanger i Juli. 

 SKF Östergötland har inte ekonomin att skicka någon representant för föreningen.  

 Men Maria Pettersson kommer att åka dit för SKF Riks räkning.  

 och Mimmi Collin kommer att åka med YCC.      

 

  

http://www.kockklubben.se/140311.bilaga3.pdf
http://www.kockklubben.se/140311.bilaga3.pdf


 

 

 

 

 

 

15. Protokollet skall finnas tillgängligt för medlemmarna senast en (1) månad  

 efter årsstämman. 

 Protokollet läggs ut på hemsidan tillsammans med bifogade filer efter justering. 

 

Tre rätters supé serverades i matsalen. 

 

Mötet återupptas för behandling av de bordlaggda punkterna.  

Samt frågan om ansvarsfrihet för styrelsen under den tid revisionen omfattar. 

 

Revisorernas berättelse 
Lars Lundahl och Fredrik Eklund har i egenskap av revisorer tagit del av styrelsens protokoll och övriga 

handlingar, samt gått igenom föreningens räkenskaper.  

Med detta som grund för sitt beslut föreslås stämman av revisorerna att ansvarsfrihet för styrelsen 

beviljas för den tid revisionen omfattar.  

Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen under den tid revisionen omfattar 

Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2013. 
 

 

16.  Mötet avslutas. 

 Thomas Collin tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutet. 

  

  

 

 
 

 

                 Vid protokollet:      

    

                   Oskar Wiström 

 

 

 

 

 

Justeras:              Justeras:   

   

  Maria Pettersson   Jari Karlsson 
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