Protokoll Årsmöte 2018-03-20
kl. 19:00-20:30 Scoutlokalen Elevgatan 5 Ödåkra
Antal deltagare på mötet: 26
Till mötet har ägarna till Ödåkra Brygghus bjudits in för att efter ordinarie möte
informera om sin verksamhet i ”gamla spritan”.
1.

Eva Zander öppnade mötet och hälsar alla välkomna.

2.

Eva Zander vald till mötets ordförande och Eva Carlsson Nagy utsedd till
sekreterare.

3.

Mötet beslutar att fastställande av röstlängd beslutas vid behov.

4.

Valda till protokolljusterare, tillika rösträknare på mötet Ingela Sulonen och Rolf
Pihl.

5.

Mötet har utlysts enligt stadgarna.

6.

Tove Haugen Pihl redogör för räkenskaperna för det gångna året och Eva Zander
redogör för verksamheten i föreningen enligt verksamhetsberättelsen.

7.

Revisionsberättelsen läses av Eva Zander och justeras efter att ett årtal blivit fel.

8.

Resultat- och balansräkningen fastställs.

9.

Mötet beslutar om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret.

10.

Eva Zander vald till ordförande för ytterligare ett år.

11.

A) Rolf Pihl vald som ledamot för ytterligare ett år, Robert Malmsjö vald som
ledamot för ytterligare två år och Anders Larsson vald som ledamot för två år.
B) Nada vald som suppleant för ett år.

12.

Bertil Andersson och Hans Malmberg vald som revisorer för ytterligare ett år.
Maria Svensson och Nils Bertil Tranebacke valda till revisorssuppleanter för
ytterligare ett år.

13.

Arne Svensson och Sabina Labrakis valda som ledamöter i valberedningen för
ytterligare två år.

14.

Mötet beslutar att ÖRF-stipendiets storlek för år 2018 är oförändrat femtusen
kronor (5 000 kr).
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15.

Övriga frågor och förslag till aktiviteter:
Föreningen Ödåkradagen läggs ner och för att tömma kvarvarande kassa kommer
föreningen att köpa presentkort hos de företag som sponsrat Ödåkradagen genom åren.
Dessa presentkort kommer att användas som priser i ett lotteri som kommer att erbjudas
besökarna vid Valborgsbålet i år.
Scoutlokalen är uppsagd från årsskiftet och frågan om möjligheten till ny föreningslokal
behöver utredas. Föreningen välkomnar därför medlemmar som vill engagera sig i denna
fråga.
Ett förslag som föreslås är att de föreningar som nyttjar scoutlokalen idag går ihop och tar
fram förslag och åtgärder tillsammans.

16.

Mötet förklaras avslutat och Eva Zander tackar de medlemmar som kommit till mötet.
Därefter lämnar Eva ordet till Stefan Ed och Björn Lindgren från Ödåkra Brygghus som ska
informera om sin verksamhet.

Vid protokollet

Mötesordförande

Eva Carlsson Nagy

Eva Zander

Justeras

Ingela Sulonen

Rolf Pihl
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Verifikat
Transaktion 09222115557389087445
Dokument
Årsmötesprotokoll 2018-03-20
Huvuddokument
2 sidor
Skickat av Anders Larsson (AL)

Initierare
Anders Larsson (AL)
anders@hallonsoda.se

Signerande parter
Eva Carlsson Nagy (ECN)
Personnummer 19600501-7220
evainorden@hotmail.com

Rolf Pihl (RP)
Personnummer 19550527-3994
haugenpihl@hotmail.com

Signerade 2018-03-21 18:27:46 CET (+0100)

Signerade 2018-03-21 19:09:17 CET (+0100)

Ingela Sulonen (IS)
Personnummer 19711014-3943
ingelasulonen@hotmail.com

Eva Zander (EZ)
Personnummer 19690328-3940
eva.niklas@tele2.se

Signerade 2018-03-21 18:39:26 CET (+0100)

Signerade 2018-04-17 20:25:22 CEST (+0200)

Registrerade händelser
Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Kursiverad information är säkert verifierad. Tidsstämpeln säkerställer att
dokumentets äkthet går att bevisa matematiskt och oberoende av Scrive. För mer information se den dolda juridiska
bilagan (använd en PDF-läsare som kan visa dolda bilagor). För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för
att kontrollera dokumentets äkthet automatiskt på: https://scrive.com/verify
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Verifikat
Transaktion 09222115557389087445
2018-03-21 18:02:42 CET (+0100)
83.233.138.32

Redigeringen av dokumentet avslutades av Anders Larsson (AL).
Signeringsprocessen inleddes.

2018-03-21 18:02:42 CET (+0100)

En inbjudan att signera dokumentet skickades till Eva Carlsson Nagy (ECN)
via e-post av Scrive.

2018-03-21 18:02:42 CET (+0100)

En inbjudan att signera dokumentet skickades till Rolf Pihl (RP) via e-post av
Scrive.

2018-03-21 18:02:42 CET (+0100)

En inbjudan att signera dokumentet skickades till Ingela Sulonen (IS) via epost av Scrive.

2018-03-21 18:02:42 CET (+0100)

En inbjudan att signera dokumentet skickades till Eva Zander (EZ) via e-post
av Scrive.

2018-03-21 18:02:49 CET (+0100)

Inbjudan att signera dokumentet levererades till Eva Carlsson Nagy (ECN) via
e-post.

2018-03-21 18:02:49 CET (+0100)

Inbjudan att signera dokumentet levererades till Rolf Pihl (RP) via e-post.

2018-03-21 18:02:55 CET (+0100)

Inbjudan att signera dokumentet levererades till Ingela Sulonen (IS) via epost.

2018-03-21 18:03:25 CET (+0100)

Inbjudan att signera dokumentet levererades till Eva Zander (EZ) via e-post.

2018-03-21 18:26:32 CET (+0100)

Dokumentet öppnades online av Eva Carlsson Nagy (ECN).

95.195.193.153

2018-03-21 18:27:46 CET (+0100)
95.195.193.153

Dokumentet signerades av Eva Carlsson Nagy (ECN) med svenskt BankID
som autentiseringsmetod. Namnet som returnerades från svenskt BankID
var "Eva Susanne Carlsson Nagy".

2018-03-21 18:37:06 CET (+0100)

Dokumentet öppnades online av Ingela Sulonen (IS).

217.211.174.115

2018-03-21 18:39:26 CET (+0100)
217.211.174.115

Dokumentet signerades av Ingela Sulonen (IS) med svenskt BankID som
autentiseringsmetod. Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"Ingela Carolina Sulonen".

2018-03-21 19:06:12 CET (+0100)

Dokumentet öppnades online av Rolf Pihl (RP).

90.227.248.238

2018-03-21 19:09:17 CET (+0100)
90.227.248.238

Dokumentet signerades av Rolf Pihl (RP) med svenskt BankID som
autentiseringsmetod. Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"ROLF PIHL".

2018-03-23 10:16:27 CET (+0100)

En automatisk påminnelse att signera dokumentet skickades till Eva Zander
(EZ) via e-post.

2018-03-23 10:16:39 CET (+0100)

Inbjudan att signera dokumentet levererades till Eva Zander (EZ) via e-post.

2018-03-27 00:07:09 CEST (+0200)

Förfallodatumet för signering passerade.

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Kursiverad information är säkert verifierad. Tidsstämpeln säkerställer att
dokumentets äkthet går att bevisa matematiskt och oberoende av Scrive. För mer information se den dolda juridiska
bilagan (använd en PDF-läsare som kan visa dolda bilagor). För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för
att kontrollera dokumentets äkthet automatiskt på: https://scrive.com/verify
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Verifikat
Transaktion 09222115557389087445
2018-03-30 09:43:35 CEST (+0200)

Förfallodatumet för signering förlängdes av Anders Larsson (AL).

83.233.138.32

2018-04-03 08:25:42 CEST (+0200)
193.138.74.52

Scrive eSign skickade en påminnelse att signera via e-post till Eva Zander
(EZ) på begäran av användaren Anders Larsson (AL).
Påminnelsemeddelandet från användaren Anders Larsson (AL) var: .

2018-04-03 08:25:47 CEST (+0200)

Inbjudan att signera dokumentet levererades till Eva Zander (EZ) via e-post.

2018-04-10 00:07:40 CEST (+0200)

Förfallodatumet för signering passerade.

2018-04-10 08:25:05 CEST (+0200)

Förfallodatumet för signering förlängdes av Anders Larsson (AL).

193.138.74.52

2018-04-17 20:12:53 CEST (+0200)
94.191.128.10

2018-04-17 20:12:53 CEST (+0200)

Scrive eSign skickade en påminnelse att signera via e-post till Eva Zander
(EZ) på begäran av användaren Anders Larsson (AL).

94.191.128.10

Scrive eSign skickade en påminnelse att signera via e-post till Eva Zander
(EZ) på begäran av användaren Anders Larsson (AL).

2018-04-17 20:13:02 CEST (+0200)

Inbjudan att signera dokumentet levererades till Eva Zander (EZ) via e-post.

2018-04-17 20:23:10 CEST (+0200)

Dokumentet öppnades online av Eva Zander (EZ).

81.225.146.140

2018-04-17 20:25:22 CEST (+0200)
81.225.146.140

Dokumentet signerades av Eva Zander (EZ) med svenskt BankID som
autentiseringsmetod. Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"EVA ZANDER".

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Kursiverad information är säkert verifierad. Tidsstämpeln säkerställer att
dokumentets äkthet går att bevisa matematiskt och oberoende av Scrive. För mer information se den dolda juridiska
bilagan (använd en PDF-läsare som kan visa dolda bilagor). För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för
att kontrollera dokumentets äkthet automatiskt på: https://scrive.com/verify
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