Protokoll från Liberala ekonomklubbens årsmöte den 23
april 2014
Plats: Stiftelsen Fritt Näringsliv, Kungsgatan 60
Närvarande från styrelsen: Stefan Fölster, ordförande och Katarina Bergkvist.
1) Per Malmquist valdes till mötesordförande.
2) Pernilla Norlin valdes till sekreterare.

3) Katarina Bergkvist och Sussi Kvart valdes till justeringsmän.

4) Årsmötet godkände dagordningen.

5) Årsmötets behöriga utlysande godkändes.

6) Stefan Fölster presenterade styrelsens förvaltningsberättelse. Han berättade att
den jubileumsbok som gavs ut tillsammans med Ohlininstitutet resulterat i en
minuspost på 25 000 kr trots ett särskilt anslag på 50 000 från Stiftelsen

Pressorganisation. Resultatet för 2013 uppgick därmed till -21310 kr, en summa
som föreslogs balanseras i en ny balansräkning.

7) Monica Renstig presenterade sin och Harald Edquists revisionsberättelse för

2013. De hade funnit räkenskaperna vara korrekt upprättade och utförda och
tillstyrkte därför att styrelsen beviljas ansvarsfrihet. Monica upplyste om att

klubben har fler än 46 medlemmar (287 st) och ansåg att de som glömt att betala
årsavgiften bör uppmärksammas på det. Under punkt 7 fastställdes även den
framlagda resultat- och balansräkningen.

8) Beslut togs om ansvarsfrihet för styrelsen.

9) Pernilla Norlin presenterade valberedningens förslag och årsmötet omvalde
Stefan Fölster som ordförande.

10) Katarina Bergkvist, Martina Lind, Jesper Roine och Lisa Tullus omvaldes samtliga
som styrelseledamöter.

11) Harald Edquist hade avböjt omval som revisor. Därför nyvaldes Göran Arvidsson

och omvaldes Monica Renstig som revisorer. Marianne Sundström omvaldes som
revisorssuppleant.

12) Johanna Laurin Gulled hade avböjt omval till valberedningen. Pontus

Braunerhjelm, sammankallande, och Pernilla Norlin omvaldes respektive
Andreas Bergh nyvaldes till valberedningen.

13) Årsavgiften fastställdes till samma nivå som tidigare år, dvs 100 kr. En fråga om
flerårsavgifter uppkom och gavs som medskick till styrelsen att fundera vidare
på.

14) Erik Scheller invaldes som ny medlem med Martina Lind och Karin Pilsäter som
faddrar. Fler medlemmar väljs in när kandidaterna själva, eller faddrarna som
kan presentera dem, närvarar. Stefan Fölster upplyste om att styrelsen

uppmuntrar att medlemmarna tar med sig en gäst till medlemsmöten som ett sätt
att uppmuntra förnyelse och föryngring i medlemsmatrikeln.

15) En fråga om antalet möten uppkom och styrelsen uppmuntrade medlemmar att

inkomma med förslag till fler aktiviteter. Om förslagsgivarna själva kan bidra till
att arrangera mötet mottas det än mer tacksamt. Slutligen riktades ett tack till
styrelsen för arbetet under det gångna verksamhetsåret.

16) Mötet avslutades.
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