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Arsmöt€ på Maggan 2020 03 18

Probokoll

1, Faslotållånde åv töstlångd för mölet. 24 medlsmmar vår närvatand€ va€v iO via vid€olånk,6s
bifogad ll!t6

2 Mötet var bohörigt utlyst enllgt stadgamå

3. Dågordningen lastslÄlld6s onllgt utskiokat förslag.

4, Bror Welåndei våldo6 tll ördförånd€ ooh undert€cknåd Bo Böthge till sekrehraro fti. mötot.

5' Hanz Hågeroch Jan Riblcka valdes till protokolljustorarå ooh rörtråknåro föt mötet.

6. Styrgl!€ns v€rk6åmhetdberätt€ls€ föt 2019 föredrog6 av Bror W€landgr. Mårtin foFman töredroq
ftlivaltnlngsberåttelsen ooh lnbrmeBde om €konomin-

7. Revisionsberätlels€n låslos upp. Rgvisorema AndeB Ros€nkvist och Fr€drik Scho,ånder tiltst*te
all törvaltnlngsberåtlelsen skulle godkånnas,

L Mö:et bevilids rtyrelren änsvärsfdhet,

9. Ingå proposilion€r €116r motioner förelåg.

10. uvts försl€g på ny stadgar hat 3kJcka6 !t tll MBSS medl€mnår. Bror Welander töredrog det
viktigaste.
Slyreloon förcdado att MBS ske rösta för de nye siadg.rna på UVF örlra årsmöte.
Hanz Håg6r ansåg atl en slöfie ftirankring ev de nya stådgama behöv3 och att UVF
föråndring kommer ail gko för torl. Och af vi dårJör bör awakle och rösta nej till sladgamå.
E(er omdslning konstat€Edes all de feste var ftf alt MB$ röslar ftir de nya gtådgams.
Hanz Håg€r €seavorådo sig mot beslutol.

11. VeRsamhetsplan för 2019|ördrcgs 6v Bior W€land€r, och b0dgeten av Mådin Forsmån.
Eudgotoo bygge. på åtl UVF åndrssllll rnedlem3f\örening. Avgifl€ma förslås olöråndrsde.
Detb godkåndes av mötet,

12. V€lav styrels€.
Ordtörand€l Marcus Magndt (tidlgåre vlcå ordD
Broryveldnd€r (fyllnadsval 'l är, tdlgare ordförande)
Johan Stlåmobo (omvål)
Erik Wallgren (nwal)

Suppl€anbr (på €tt ä4
St€n Sjöbsry (omvsl)
Rlckerd Sdderslröm (omval)

Allt enllgt vElberEdningenr ft lglEg,
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'lr. Val av €t/iso.6r.
And.6 Rosonh/ist \råldeo llll rovisor på lvå år (onval).
lilåb Huoo|lon v€k s till r9visors6[lpd€ånt 4 ålt At

Fnfigl valbardniogeB itsrElåg.

'l3. Tål v.heGdnlng vsldes:
Talcö Bldrle{ri.

14. lnga övrlgå vsl.

15. ÖvrEa trå€or.
Sbr Eöbsq llldolad€s MBS hEd€.$k€ppsklook€ 6r sina lnsitlat fr. eåll*eiet rrlldor Eåe år.

Mötat å!rsluLd68..


