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Protokoll Bokslutsmöte 2014 
Tid:  2014-03-23, klockan 17.00 
Plats:  Hollywood, Kårhuset 

Närvarande 
Jacob Gradén  Ordförande 
Linus Svensson  Kassör 
Torbjörn Liljeholm  Aktivitetsansvarig 
Fredrik Andersson  Systemansvarig 
Erik Iveroth  Sekreterare 
Johan Garmer Marknadsföringsansvarig 
Rolf Andersson  Revisor 
Tony Sjöstrand  Revisor 
Susanne Alwå Adjungerad 
Lars Nellgård Medlem 

 

Beslut och diskussioner 
§ 1 OFMÖ Jacob Gradén förklarade mötet öppnat kl 17.20. 

§ 2 Tid och sätt Mötet beslöt 
att godkänna tid och sätt för mötets utlysande. 

§ 3 Val av mötesordförande Mötet beslöt 
att välja Jacob Gradén till mötesordförande. 

§ 4 Val av mötessekreterare  Mötet beslöt 
att välja Erik Iveroth till mötessekreterare. 

§ 5 Val av justeringsperson  Mötet beslöt 
att välja Fredrik Andersson till justeringsperson. 

§ 6 Eventuella adjungeringar Närvarolista har skickats runt bland mötets deltagare.   
 
Mötet beslöt 
att adjungera de som behöver adjungeras på närvarolistan. 

§ 7 Dagordningen Mötet beslöt 
att godkänna dagordningen i sin helhet. 

§ 8 Föregående mötesprotokoll Mötet beslöt 
att godkänna protokollet från årsmötet 2013. 

§ 9 Styrelsens 
verksamhetsberättelse för 
2013 

Jacob Gradén visade verksamhetsberättelsen för 2013 års verksamhet på 
projektor för mötet.  
 
Mötet beslöt 
att lägga verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 2013 till 
handlingarna. 
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§ 10 Bokslut för 2014 Linus Svensson visade bokslutet på projektor för mötets deltagare. Linus 
och Jacob redogjorde muntligt för innehållet.  
 
Rolf Andersson lyfte en fråga kring huruvida föreningen verkligen borde ha 
så mycket kapital som vi har. Anledningen till det goda kapitalet är att 
föreningen inte har tagit in medlemsintäkter men inte haft några aktiviteter 
som kostat. Vi har börjat göra aktiviteter och kommer fortsätta göra 
aktiviteter, och det för att genomföra aktiviteter kommer vi behöva lite 
kapital. Mötets deltagare var eniga i att föreningen gör ett gott arbete och att 
det inte är så dumt med lite kapital. 
 
Mötet beslöt 
att lägga bokslutet till handlingarna.  

§ 11 Revisionsberättelse Revisorer Rolf Andersson och Tony Sjöstrand redovisade muntligt sin 
revisionsberättelse för verksamhetsåret 2013.  
 
Revisorerna har efter granskning inte funnit några anmärkningar eller 
invändningar mot den redovisade ekonomiska berättelsen.  
Således tillstryker revisorerna styrelsen full ansvarsfrihet för 2013. 

§ 12 Fråga om ansvarsfrihet för 
styrelsen 2013 

Ingen diskussion förelåg. 
 
Mötet beslöt enhälligt 
att ge styrelsen 2013 ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013, samt 
att lägga dokument ”Revisionsberättelse 2013” till handlingarna. 

§ 13 Övrigt Linus Svensson informerade mötet att föreningen har köpt in en läsplatta 
som kan användas vid aktiviteter för att ta bilder, skriva in nya medlemmar, 
etc. 

§ 14 OFMA Ordförande Jacob Gradén förklarade mötet avslutat kl 17.37. 

Vid protokollet Justeras 

ERIK IVEROTH FREDRIK ANDERSSON 
Mötessekreterare Justeringsperson 
 

Justeras 

JACOB GRADÉN 
Mötesordförande 


