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Protokoll fört vid 
Ryssby Garveriförenings 

Årsstämma 2016-05-26 
 
Årsmötet startade med att Sebastian Elving och Lina Knutsson Angel spelade 
för oss. 
Närvarande: 
Se separat bifogad fil. 
Årsmötet hölls på andra våningen i garveriet. 
 
Sven-Olof Sjöholm, hälsade de närvarande välkomna. 

1. På frågan om dagordningen kunde godkännas, svarade samtliga ja. 

2. Till ordförande för årsstämman valdes sittande, Sven-Olof Sjöholm, och till 
sekreterare valdes Marie Angel. 

3. Till att justera protokollet valdes Sven-Erik Svensson och Margareta 
Reinholdsson. 

4. Man ansåg att möter hade blivit behörigen utlyst. 

5. Verksamhetsberättelsen lästes upp av Marie, och blev godkänd av de 
närvarande. 

6. Lena som är kassör läste upp redovisningen av bokslutet och 
revisionsberättelsen. 

7. De närvarande beslutade om ansvarsfrihet för styrelsen.  

8. Sven-Olof Sjöholm omvaldes till ordförande under ett år. 

9. Ledamöter i styrelsen är Sven-Erik Svensson (kvar 1 år), Marie Angel (kvar 1 
år), Hans Angel (alltid) och nyvaldes gjorde Lena Ferm (2år) och Alexandra 
Larsson (2år). 

10. Suppleanter som är kvar är Inge Andersson (1år) och Kersti Jormfeldt 
(1år). Två nya suppleanter valdes till: Susanne Bernlind (2år) och Anna 
Persson (2år) Vi hälsar alla nya välkomna. 

11. Till revisorer valdes Pernilla Janner och Gudrun Roslund. 

Suppleant är Inge Svensson 
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12. Till valberedning valdes Viola Elfström (Hembygdsföreningen) och Kersti 
Jormfeldt (Sockenrådet) 

13. Ingen kostnad för medlemsavgiften bestämdes, utan var och en får betala 
den summa man själv vill. Inbetalningskort för medlemsavgiften bör delas 
ut till hushållen. 

14. Varken motioner eller andra frågor fanns att diskutera. 

15. Sven-Olof tackade de närvarande och avslutade årsstämman samt 
avtackade Erik Aronsson med en blomma för många års gott sammarbete. 

Efter stämman visade Magnus Johansson, Margareta Reinholdsson och Viola 
Elfström från Hembygdsföreningen bilder från ”Ryssby från förr”. Kvällen 
avslutades med Sebastian och Lina som sjöng Dagny tillsammans med oss. Efter 
det serverades korv med bröd och dricka. 
 

 

……………………………………….        ……………………………………… 

      

 

 

 

……………………………………….        ……………………………………… 
Sven-‐Erik	  Svensson	   	   	   Margareta	  Reinholdsson	  
Justerare	   	   	   	   justerare	  

Marie Angel 
Sekreterare 

	  

Sven-Olof Sjöholm 
Ordförande 

 
	  


