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Protokoll från Svenska Luftvårdsföreningens årsmöte 2018-04-19
1.
2.
3.
4.

Förklarades årsmötet öppnat av föreningens ordförande Marie Haeger-Eugensson
Valdes Marie Haeger-Eugensson till ordförande för årsmötet
Valdes Gunnar Hovsenius till sekreterare för årsmötet
Valdes Annika Svensson och Roger Westerholm till justeringsmän för
årsmötesprotokollet
5. Styrelsens verksamhetsberättelse för perioden från det förra årsmötet till dagens datum
föredrogs av mötesordföranden.
Under året har två seminarier anordnats. Föreningens medlemsantal har varierat mellan 90
och 100 personer - en situation vi haft i drygt 20 år.
En uppdatering av föreningens hemsida har förberetts.
Då inga frågor restes lades verksamhetsberättelsen till handlingarna.
6. Resultat- och balansräkningarna presenterades av Gunnar Hovsenius. Resultat- och
balansräkningarna fanns i skriftlig form att ta del av vid årsmötet.
Då inga frågor restes lades resultat- och balansräkningarna till handlingarna.
7. Revisionsrapporten presenterades av föreningens förtroenderevisor Annika Svensson.
Inga anmärkningar riktades mot räkenskaperna. Annika Svensson föreslog att styrelsen
beviljas ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
8. Beviljade årsmötet styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
9. Budget för nästa arbetsår presenterades av Gunnar Hovsenius. Budgetförslaget fanns i
skriftlig form att ta del av vid årsmötet. Årsmötet ansåg att telefonsammanträden med
dagens teknik kan hållas utan kostnader. I övrigt antogs den föreslagna budgeten . Hur det
ackumulerade överskottet kan användas för framtida satsningar diskuterades under punkt
13.
10. Val av styrelse
Valberedningen, som denna gång enbart utgjorts av Marianne Pettersson, föreslår:
i. Nyval för två år av Maria Ullerstam, Naturvårdsverket, och av Ioannis
Sadiktsis, Stockholms Universitet/SciLifeLab
ii. Att få återkomma med ett kompletterande nyval efter årsmötet
Årsmötet antar valberedningens förslag, vilket innebär att styrelsen för det kommande
verksamhetsåret tills vidare består av Christoffer Boman, Tula Ekengren, Marie HaegerEugensson, Lennart Frisch, Anna Henstedt, Gunnar Hovsenius, Mikael Ramström,
Ioannis Sadiktsis, Ebba Tamm och Maria Ullerstam.
11. Val av revisor.
Årsmötet antar valberedningens förslag och väljer Annika Svensson, Länsstyrelsen Västra
Götaland, till revisor för det kommande verksamhetsåret.
12. Val av valberedning
Till valberedning valde årsmötet Marianne Pettersson (sammankallande) och Roger
Westerholm
13. Planer för det kommande verksamhetsåret är:
a. En större revision av föreningens hemsida.
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14. Avtackades de avgående styrelseledamöterna för sina insatser för föreningen.

Vid protokollet
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