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Protokoll från ordinarie årsstämma för SSOC 
Göteborg lördagen den 26 mars 2016 

 
1. Mötet öppnades, och alla hälsades välkomna, av föreningens 

ordförande Claes Pettersson. 
Till ordförande för mötet valdes Alexander Buschewitz och till 
sekreterare för mötet valdes Anna Hess.  
 

2.  Mötet fastställdes listan över 18 närvarande medlemmar  
som giltig röstlängd, listan bifogas. 
 

3.  Till protokolljusterare samt rösträknare valdes Britta Åhlund  
samt Per Wedenman.  
 

4.  Astrid Olin redogjorde för hur kallelsen till årsmötet hade 
publicerats och skickats ut, därefter fastställdes att årsmötet  
blivit behörigen utlyst.  

 
5.  Dagordningen fastställdes, bifogas.  
 
6.  a) Styrelsens verksamhetsberättelse, vilken är bifogad till 

    protokollet, för det senaste verksamhetsåret föredrogs av  
    Claes Pettersson. Varefter den godkändes av mötet 
b) Styrelsens resultat- och balansräkning för det senaste 
     verksamhetsåret föredrogs av kassör Britta Åhlund,  
     varefter den godkändes av mötet. 
 

7.  Revisionsberättelsen för verksamhetsåret, som upprättats av 
revisor Ronny Persson, lästes upp av Britta Åhlund. 
  

8.  Ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser beviljades. 
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9.  Medlemsavgiften fastställdes av mötet den blir oförändrad 

1.000 kr/per år samt att den innefattar två medlemmar per betald 
medlemsavgift, vilka dessa två är måste registreras av föreningen. 
Vidare beslöts av mötet att revisorn samt webbansvarig skall 
erhålla ett år medlemskap som ersättning. Mötet beslöt vidare att 
inga av styrelsens medlemmar skall erhålla några arvoden. 

  
10.  Till ordförande i föreningen för en tid av 1 år valdes enhälligt av 

mötet Claes Pettersson.  
 

11.  Föreningen har under året 2015 bestått av 

Ordförande: Claes Pettersson  2015  (1år)  
Kassör: Britta Åhlund    2014-2015  (2år) 
Ledamot: Magnus Carlberg   2015-2016 (2år) 
Ledamot: Per Wedenmark   2015-2016 (2år) 
Ledamot: Helena Holm   2014-2015 (2år) 

Suppleanter:  
Ingrid Wilhelmsson (Pressansvarig) 2014-2015 (2år) 
Astrid Ohlin (Eventansvarig)  2015-2016 (2år) 
 
Adjungerande: 
Tommy Anzelius (Webbansvarig)  2015  (1år)  

Revisor: Ronny Persson   2015  (1år) 
 
Valberedning:  
Carina Olofsson    2015  (1år)  
Bengt Olofsson    2015  (1år)  
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Valberedningens förslag: 
Ordinarie ledamöter: 
Omval:  Britta Åhlund   (2år) 
Nyval:  Anna Hess   (2år) 

Suppleanter:  
Omval: Ingrid Wilhelmsson  (2år) 
 
 
Adjungerande: 
Tommy Anzelius (Webbansvarig) (1år)  
 
Mötet beslutade att fastställa valberedningens förslag om ny 
styrelse.  

12.  Till revisor valdes Ronny Persson samt till suppleant valdes 
Gerhard Wilhelmsson.  
 

13. Till valberedning valdes Carina Olofsson, Bengt Olofsson samt  
 Helena Holm. Carina Olofsson valdes till sammankallande. 
 
14.  Mötet beslutades enhälligt (18 röster enligt handuppräckning) 

enligt styrelsens förslag att ändra i stadgarna §7 ”Styrelsen består 
av ordförande, samt fyra övriga ledamöter jämte två suppleanter.” 
 

15.  Övriga frågor 

 

Justeras: 

 

 

_______________________ ________________________ 

Britta Åhlund    Per Wedenman 

 


