SVENSKA JÄRN OCH METALLGJUTERIERS FÖRENING

Protokoll för årsmötet i Örebro, Hotell Clarion, 2018-04-21

§1. Öppnande:
Lars Sedenborg öppnade mötet och hälsade deltagarna välkomna.
§2. Val av ordförande för mötet:
Lars Sedenborg valdes.
§3. Val av sekreterare för mötet:
Gert-Ove Ellström valdes.
§4. Val av justeringsmän tillika rösträknare:
Nicke Green och Håkan Johansson valdes.
§5. Årsmötet behörigt utlyst:
Ja (en månad innan stämman)
§6. Upprättande och justering av röstlängd:
Gert-Ove E. prickade av närvarande röstberättigade, bilaga nr 1.
§7. Verksamhetsberättelse:
Verksamhetsberättelsen presenterades.
§8. Revisionsberättelse:
Lästes upp och lades till handlingarna
§9. Balans och resultaträkning:
Balans och resultaträkning presenterades. Fastställdes därefter av mötet.

§10. Ansvarsfrihet:
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.
§11. Avgifter för 2019:
Styrelsen föreslog oförändrade avgifter för medlemmarna.
serviceavgifter.

Bilaga nr 2, Medlems och

§12. Arvoden, kostnadsersättningar, traktamenten:
Redogjorde för gällande ersättningar. Inga förändringar. Fastställdes.
§12b. Inkommande ärenden:
Förändring av stadgarna § 9. Godkändes enhetligt av mötet.
Förändringarna, se bilaga nr 3
§13. Val av ordförande:
Lars Sedenborg valdes till ordförande för ett år.
§14. Val av ordinarie ledamöter:
Bengt Frid och Nicke Green valdes för två år.
§15. Val av suppleanter:
Peter Stridkvist och Håkan Johansson valdes för två år.
§16. Val av revisorer:
Omval av Jesper Lindvall, auktoriserad revisor och Niclas Raunegger för SJMF.
§17. Val av revisorsuppleanter:
Nyval av Jenny Tobiaeson auktoriserad revisor och Johan Persson, SJMF.
§18. Val av valberedning:
Omval av Lars Nilsson, sammankallande samt Roger Andersson och Lars Pettersson.
§19. Inkomna ärenden:
Inga
§20. Övrigt:
Årets studieresa kommer att gå till Danmark mellan 22 – 26 september. Ett definitivt
program kommer att lämnas senast i juni månad.

Elmia: Samma medlemsföretag som ställde ut 2017 under SJMF kommer att ställa ut även
2018. Information till övriga medlemmar skall lämnas på SJMF´s hemsida samt i tidningen
Lättsmält nr 2.
§21. Avslutning:
Lars Sedenborg tackade deltagarna och avslutade mötet.
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