Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i ELMA den 9 maj 2017
på KTH, Industriell ekonomi och organisation, Lindstedtsvägen 30,
Stockholm.
1§ Stämmans öppnande
Stämman öppnades av styrelsens ordförande Bo Assarsson som hälsade de närvarande
välkomna.
§2 Val av ordförande för stämman
Bo Assarsson valdes till ordförande för stämman.
§3 Val av sekreterare för stämman
Claes Åkesson valdes till sekreterare för stämman.
§4 Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera stämmoprotokollet
Jan-Erik Nowacki och Åke Natt och Dag valdes till justeringsmän.
§5 Upprättande av röstlängd
Claes Åkesson förde lista på de 18 närvarande, vilken även utgjorde röstlängd.
§6 Fråga om föreningsstämman blivit behörigen utlyst
De närvarande fann att stämman blivit behörigen utlyst.
§7 Fastställande av dagordning
Dagordningen, enligt överensstämmelse med stadgarna, fastställdes.
§8 Föredragning av styrelsens årsredovisning för 2015
Styrelsens berättelse över årets verksamhet och ekonomiska resultat föredrogs av Bo Assarsson.
Ett underskott av 2924 kr föreslogs föras vidare och balanseras i ny räkning.
§9 Föredragning av revisorernas berättelse
Revisorernas berättelse föredrogs av Anders Welin.
Revisorerna tillstyrkte att resultat- och balansräkningarna fastställs, att stämman beviljar
styrelsen ansvarsfrihet och att årets resultat överförs i ny räkning.
Revisorerna rekommenderar styrelsen att se över föreningens stadgar och anpassar dem till en
nivå som bättre lämpar sig för Elmas storlek. Bland annat pekades på att en förening med Elmas
omfattning inte är skyldig att avge en fullständig årsredovisning. Revisorerna föreslår även att
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stadgarna kompletteras med riktlinjer som ska gälla vid utnämning av hedersmedlemmar samt
eventuella villkor som följer av detta.
§10 Fastställande av resultat- och balansräkningar
Stämman beslutade fastställa föreningens resultat- och balansräkningar för år 2016.
§11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
§12 Val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter
Richard Almgren föredrog valberedningens förslag som innebar att nuvarande styrelse sitter
kvar ytterligare ett år, med undantag för Claes Åkesson som valt att avgå.
Stämman fastställde valberedningens förslag:
Bo Assarsson (ordf.).
Göran Lagerstedt
Klas Österberg
Inger Strömdahl
Magnus Enell,
Kristina Forsbacka
Agneta Melin
§13 Val av två revisorer
Anders Welin och Bengt Gustafsson omvaldes som revisorer.
§14 Val av valberedning
Richard Almgren, Birgit Flening och Peder Jonsson omvaldes som valberedning med Richard
Almgren som sammankallande.
§15 Behandling av till föreningsstämman inkomna motioner
Inga motioner hade inkommit.
§16 Stämmans avslutande
Ordförande Bo Assarsson förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet

..............................
Claes Åkesson

Justeras:

..............................

…………………

Bo Assarsson

Jan-Erik Nowacki
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……………………..
Åke Natt och Dag

