
 
 
 

 

Protokoll från Föreningen för samhällsplanerings 

årsmöte 2018  

 

1. Val av ordförande vid mötet 

           Ann Legeby väljs till ordförande. 

  

2. Val av sekreterare vid mötet 

             Olof Evers väljs till sekreterare 

                           

3. Val av två justerare av mötets protokoll 

Carl Wangel och Stina Bäckström väljs till justerare 

   

4. Styrelsens verksamhetsberättelse 

Ann Går igenom verksamhetsåret enligt bifogad verksamhetsberättelse (se bilaga 1) 

 

● Antalet medlemmar har gått upp något. 

● Det ekonomiska resultatet för året är positivt. Föreningen gick plus med ca. 120 000 

SEK. 

● Den ekonomiska situationen har förbättrats sedan föregående verksamhetsår. 

● Föreningens kassör ha gjort ett stort jobb med ekonomin under året. 

● Kanslifunktionen kommer att bytas under nästkommande verksamhetsår. 

● Mycket händer i lokalavdelningarna. 

● PLAN har gett ut 4 nummer under 2017 och ett dubbelnummer 5/6 (tema jubileum) i 

början på 2018. 

● PLAN har fått nya redaktörer och PLAN kommer att förnyas under kommande 

verksamhetsår 

● EPLAN har getts ut i 10 nummer. 

  

5. Revisorernas berättelse 

Ann och Kerstin Larsson (kassör) går igenom revisionsberättelsen (se bilaga 2) 

 

● Inga extraordinära händelser under året. 

● Stödet från kanslifunktionen har brustit. 

● Jubileumskonferensen har inte belastat föreningens budget vilket är mycket positivt 

och imponerande.  

● Plusresultat för året 

Årsredovisningen har tagits fram av ordförande, kassör och extern revisor. 

  

Revisorerna anser att styrelsen kan beviljas ansvarsfrihet 

  

6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

Årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet enligt revisorernas förslag (se bilaga 2) 

  



 
 
 

 
 

7. Val av ordförande 

 Mats Lundström presenterar valberedningens förslag (se bilaga 3) 

 

Årsmötet bifaller valberedningens förslag 

  

8. Val av övriga styrelseledamöter 

Mats Lundström presenterar valberedningens förslag (se bilaga 3) 

 

Årsmötet bifaller valberedningens förslag 

  

9. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter 

 Mats Lundström presenterar valberedningens förslag (se bilaga 3) 

 

 Årsmötet bifaller valberedningens förslag 

  

10.  Val av valberedning 

Valberedningen ger inte förslag på ny valberedning men kan tänka sig att sitta kvar 

under nästkommande verksamhetsår. 

 

Valberedningen har tillfrågat Therese Andersson (Region Skåne) om att ingå i 

valberedningen vilket hon kan tänka sig. 

 

Ann föreslår att nu sittande valberedning inklusive Therese Andersson väljs till 

valberedning nästkommande verksamhetsår.  

 

Årsmötet bifaller förslaget till valberedning 

 

11.   Fastställande av årsavgift till föreningen 

Årsmötet bifaller förslag till nya medlemsavgifter enligt bilaga 4. 

 

12. Övrigt    

Carl-Johan Engström riktar ett tack till styrelsen för årets arbete. 

Ann tackar Björn Ekelund, Malin Boseus, Mats Lundström för årets arbete.  

Carl Wangel tackar Anton Wikström för sin insats i arbetet med partnerrekrytering 

och annonser 

 

Bilagor 

1. Verksamhetsberättelse 2017  

2. Verksamhetsberättelse bilaga 1: Årsredovisning och revisionsberättelse 2017 

3. Valberedningens förslag 

4. Förslag till nya medlemsavgifter 

 

 

______________  ______________  ______________ 

Olof Evers   Carl Wangel    Stina Bäckström 

Sekreterare   Justerare   Justerare 


