Protokoll fört vi årsstämma med
Riksförbundet Gode Män och Förvaltare
i kommunhuset i Växjö 2016-03-12
Närvarande: Representanter för medlemsföreningarna i Stockholm, Göteborg, Uppsala,
Vetlanda, Kalmar, Bohuslän, Solna, Sjuhärad, Växjö
Kommunfullmäktiges ordförande Benny Johansson hälsar deltagarna välkomna till Växjö
1.
2.

Förbundssekreterare Kjell Jönsson öppnar stämman och hälsar välkomna
Fastställande av röstlängd
Röstlängden fastställs i enlighet med deltagarlistan
3. Val av ordförande för stämman
Till ordförande för stämman väljs Åke Eriksson
4. Val av sekreterare för stämman
Till sekreterare för stämman väljs Kjell Jönsson, Växjö
5.
Val av två justerare tillika rösträknare
Till justerare tillika rösträknare väljs Hans Bernhardsson, Göteborg, och Bengt Jonzon,
Vetlanda
6.
Fastställande av dagordning
Beslut: Styrelsens förslag till dagordning ändras så att p8 flyttas till p12.
7.
Fråga om stämmans behöriga utlysande
Stämman befinns vara utlyst i enlighet med stadgarna
8.
Förslag till nya stadgar
Beslut: Punkten flyttas till punkt 12
9.
Riksförbundets ekonomiska redovisning och verksamhetsberättelse
Balansrapporten diskuteras och befinns vara i behov av justering
Verksamhetsberättelsen behandlas inte
Beslut: Ett extra årsmöte utlyses där dessa båda frågor tas upp för beslut
10. Revisorernas berättelse
Beslut: Ett extra årsmöte utlyses där revisorernas berättelse tas upp
11. Fråga om ansvarsfrihet
Beslut: Ett extra årsmöte utlyses där frågan tas upp för beslut
12. Förslag till nya stadgar
Styrelsens förslag till nya stadgar gås igenom och diskuteras paragraf för paragraf.
Föjande yrkanden läggs: § 4 Medlemskap i riksförbundet: Ingrid Gutemyr Solna:
Lydelsen "Medlemskap i riksförbundet omöjliggör samtidigt medlemskap i annan
likartad organisation" utgår.
Kjell Jönsson, Växjö: Bifall till styrelsens förslag.
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Beslut: Årsstämman bifaller Kjell Jönssons yrkande efter votering med röstsiffrorna
13-10
§ 6: Riksförbundets årsstämma: Ingrid Gutemyr, Solna yrkar: Varje ansluten
förening har genom ombud minst en röst. Har föreningen medlemmar över 100
utökas antalet röstberättigade ombud med en röst per påbörjat hundratal.
Kjell Jönsson, Växjö yrkar: Bifall till styrelsens förslag "Varje ansluten förening
representeras av ett röstberättigat ombud. Därutöver har föreningen möjlighet att
delta med medlemmar som då endast har yttrande- och förslagsrätt.
Beslut: Årsstämman bifaller Kjell Jönsson yrkande efter votering med röstsiffrorna
13-10.
§ 11 Stadgeändringar: Ingrid Gutemyr, Solna yrkar att paragrafen stadgeändringar i
de nu gällande stadgarna kvarstår.
Kjell Jönsson, Växjö yrkar bifall till styrelsens förslag
Beslut: Årsstämman bifaller Kjell Jönssons yrkande
§ 13 Omröstning vid årsstämman: Rune Bohlin, Sjuhärad yrkar att lydelsen "Vid lika
röstetal har mötesordföranden utslagsröst" ska utökas med "om hen har rösträtt. I
annat fall avgörs ärendet genom lottning"
Beslut: Årsstämman bifaller Rune Bohlins yrkande.
På övriga punkter godkänner årsstämman styrelsens förslag till stadgar
Stadgarna gäller från och med 2016-03-12
Paragraf 12 förklaras omedelbart justerad
13.
14.

15.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter
Antalet styrelseledamöter ska vara ordförande + sex ledamöter
Val av ordförande för ett år
Till ordförande för ett år väljs Kjell Jönsson, Växjö
Val av halva antalet styrelseledamöter för två år
Till styrelseledamöter för två år väljs Bengt Martinsson, Växjö omval
Lena Deras, Bohuslän omval
Tove Otterborg, Sjuhärad nyval
Till styrelseledamöter för ett år väljs Arne Johannesson, Stockholm fyllnadsval
Lena Andersson, Göteborg fyllnadsval
Maj-Britt Hansson, Sjuhärad nyval
Val av två revisorer, en för två år och en för ett år
Till revisor för två år väljs Stig Johansson, Solna nyval
Till revisor för ett år väljs Krister Ekman, Vetlanda omval
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16.

17.
18.

19.
20.

21.
22.

Val av två revisorsersättare för ett år
Tillrevisorsersättare för ett år väljs Lena Johansson, Nässjö och Bengt Jonzon, Vetlanda
omval
Val av tre ledamöter till valberedningen för ett år, varav en sammankallande
Till valberedningen för ett år väljs Kersti Ekblom Grönwall, Stockholm sammankallande
Leif Christiansson, Vetlanda och Ingrid Gutemyr, Solna
Fastställande av medlemsavgift för kommande verksamhetsår
Beslut: Medlemsavgiften ska vara 25 kr/år och medlem i respektive förening
Arvoden och kostnadsersättningar
Beslut: Inga arvoden utgår. Bilersättning utgår med 18,50 kr per mil. Övriga kostnadsersättningar utgår mot kvitto.
Verksamhetsplan, budget och andra förslag från styrelsen
Beslut: Ett extra årsmöte utlyses där dessa punkter tas upp för beslut
Motioner och övriga av medlemmar väckta frågor
GMF Solna har inkommit med fyra motioner, som föreslår att arbetsgrupper tillsätts
för att komma med förslag till höstmötet (motion nr 2), att föreslå policy (motion nr 3)
att styrelsen tillsätter arbetsgrupp med uppgift att till regering och SKL komma med
förslag till förändring av arvodena (motion nr 1) och att styrelsen med FSÖ och SKL
tar upp krav på likvärdighet i landet vad gäller arvode och utbildning.
Beslut: Styrelsen får i uppdrag att arbeta med motion 1 och 4, GMF Solna med motion
2 och 3.
Övriga frågor
Inga ärenden tas upp under denna punkt
Stämmans avslutning
Kjell Jönsson framför styrelsens tack till deltagarna för aktivt deltagande i årsstämman
och till mötesordföranden Åke Eriksson för sättet att leda stämman på.
Rune Bohlin, Sjuhärad avtackades för alla sina år i styrelsen där han i högsta grad
bidragit till att förbundets ekonomi utvecklats positivt.
Växjö 2016-03-12
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