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Moderata Seniorer 

Trelleborg 

 

 

Årsmöte tisdagen den 3 mars 2015 klockan 14.00 
 

Protokoll 
 

Närvarande: 18 medlemmar (se bif. namnlista) 

 

 

§1 Bertil Tomelius öppnade årsmötet med en tyst minut för Tord Larsson  
 

§2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 
 Till ordförande valdes Staffan Svensson 

 Till sekreterare valdes Ola Pärson 

 

§3 Val av två personer att justera årsmötesprotokollet 
 Att justera årsmötesprotokollet valdes Claes Jönsson och Marianne Ohrlander 

 

§4  Godkännande av dagordningen 
Mötet godkände utsänd dagordningen 

 

§5 Godkännande av kallelse till årsmötet 
Staffan Svensson påpekade att den nya styrelsen bör se över hur man sänder ut 

dagordningen i framtiden. 

 
§6 Styrelsens årsberättelse 

Presenterad i Blå Trelleborg och utsänd per mejl.  

Godkändes av mötet. 

  
§7 Revisionsberättelse och fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

Revisionsberättelsen upplästes av Claes Jönsson. Gunilla Folkesson kunde inte 

närvara på mötet då hon var i Köpenhamn. 

Mötet godkände revisionsberättelse och revisorernas förslag om ansvarsfrihet 

för styrelsen. 

 

§8 Val av ordförande i styrelsen på ett år. 
Valberedningens, Leif Malmstein, Kenneth Bingsgård och Sten Andersson,   

förslag var Bertil Tomelius. Bertil valdes enhälligt till ordförande för ett år. 

Ingen av valberedningen var närvarande. Valberedningens förslag föredrogs av 

närvarande medlemmen Inga Berggren. 

 

§9 Val av tre ordinarie ledamöter på två år samt två suppleanter på ett år i 
styrelsen. 
Valberedningens förslag godkändes av mötet. Omval av Ove Carlsson. Nyval av 

Eva Ekström och Birgitta Sandblom samt till suppleanter omval av Aino 

Vastagh och nyval av Kristina Silversparre. Ola Pärson, Helny Feustel och 

Marianne Ohrlander valdes vid förra årsmötet 2014 på två år. 



 2 

 
 

§10 Val av två revisorer på ett år styrelsen 
 Valberedningens förslag godkändes av mötet. Omval Claes Jönsson samt nyval 

av Leif Malmstein 

 

§11 Utseende av valberedning, två ordinarie, varav en är sammankallande 

samt en suppleant. 
 Till valberedning valde mötet till ordinarie Staffan Svensson (sammankallande) 

 och Roland Hansson samt till suppleant Ove Carlsson 

 

§12 Beslut om årsavgift för 2016. 
 Mötet beslutade om oförändrad avgift 40 kr. 

 

§13 Behandling av förslag väckta av styrelsen eller av övriga medlemmar. 
 Inga förslag hade inkommit i förväg.  
 
§14 Övriga frågor 

Valberedningen har bestått av Inga Berggren, Leif Malmstein, Kenneth 

Bingsgård och Sten Andersson. Bertil Tomelius tackade dem för det arbete de 

lagt ner inför årsmötet. Inga Berggren var dock den enda som kunde närvara vid 

mötet och tackade för detta. 

Claes Jönsson hade en del synpunkter på föreningens stadgar samt att 

protokollen i framtiden måste spegla mer vad som beslutats. 

Helny Feustel informerade om de nya bankreglerna gällande kontanthantering 

och föreslog att hon skulle få ett bankomatkort. Den nya styrelsen för diskutera 

hur man skall hantera detta. 

Staffan Svensson hade synpunkter på att Moderaterna i Trelleborg endast har 

250 medlemmar när det finns 40 000 invånare i Trelleborg. Alldeles för lite 

enligt honom och han föreslog att en person från Seniorstyrelsen bör ingå i 

Analysgruppen i framtiden. Nya styrelsen tar upp denna diskussion.  

Roland Hansson föreslog att stadgarna bifogas till dagens protokoll när det skall 

skickas ut. 

 

§15 Övriga frågor 
Ordförande tackade de närvarande för visat intresse och avslutade mötet. 

 

 

 

Staffan Svensson                                   Ola Pärson 

Ordförande för mötet  Sekreterare 

 

_______________________                ________________________        

 

 

Justeras   Justeras 

Claes Jönsson  Marianne Ohrlander 

 

 

________________________ _________________________                 


