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Protokoll nr 2019:10, fört vid Extra Årsmöte söndagen den 10 november zOLg

Lokal: Draken i Solidaritetshuset

1. Mötet öppnande: Mötet öppnades av föreningens ordförande Nik Märak.

2. Justering av röstlängd efter medlemsförteckning.

Den bifogade* närvarolistan/röstlängden godkändes. 13 huvudmedlemmar plus 1 stödmedlem.

Beslut om mötet är behörigen utlyst (dvs utlyst i enlighet med stadgarna)

Mötet ansåg att det Extra Årsmötet utlysta reglementsenligt.

Val av mötesordförande och mötessekreterare

Namnförslag framfördes, dvs Peter Rodhe respektive Lena UIlman och dessa blev också valda.

Val av två protokolliusterare, tillika rösträknare

Mötet valde sedan Torbjörn Klemensson och Henrik Märak Forslund till att justera protokollet

och till att agera rösträknare.

Val av valberedare: Mötesordföranden och föreningsordföranden redogjorde för det

väsentliga i en förenings valberedare uppgift. Efter en kortare diskussion var Lars Lönnback

vänlig att anmäta sig till detta uppdrag. Mötet valde tacksamt denne till valberedare.

Då det inte gick att få fram ett ytterligare namn och stadgarna föreskriver att två valberedare

ska arbeta tillsammans, uppdrog mötet till styrelsen att försöka hitta en person till lämplig för

uppgiften.

Val av festkommitt6
Peter Rodhe inledde med att erbjuda sig att ingå i Festkommittdn. Därefter ahmälde sig även

Torbjörn Klemensson och även Henrik Märak Forslund. Mötet valde unisont dessa tre

personer. Fter medarbetare kommer att behövas. Det går ofta att få fler händer att hjälpa till.

Vi har också sedan tidigare tistor på vad som behöver göras gällande förberedelser, inköp och

genomförande.

8. övrigt: Jan Törner har skänkt en tavla till föreningen gjord av Lars Pirak, Lars J:son Nutti och

Bengt Lindström föreställande en trumma. Beslöts att den kan ambullera bland intresserade med-

lemmar genom lottning. Första lotten gav att Lars Lönnback får hänga tavlan i sitt hem under ett år.

5.

6.

7.

Vid protokollet

Mo^f/u*.**.,

Justeras

....,... r...r..y-..'..
Märak ForslundLena Ullman

örande J usteras


