Protokoll fört vid Slow Food Gästriklands årsmöte den 3 maj 2012
Plats: Gefleortens mejeri, S Kungsgatan 58, Gävle
§1.

Mötets öppnande
Anita Hörnstein hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2.

Val av mötesordförande och sekreterare
Anita Hörnstein valdes att leda mötet och Lillemor Jernberg valdes till
sekreterare.

§3.

Val av justeringsmän tillika rösträknare som jämte ordföranden ska
justera protokollet
Till justeringsmän, tillika rösträknare valdes Arne Wikegård och
Per Jernberg.

§4.

Fastställande av röstlängd för mötet (deltagarlista medlemmar)
12 medlemmar var närvarande.

§5.

Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
De närvarande fann att mötet hade utlysts i enlighet med stadgarna.

§6.

Fastställande av dagordningen
Föredragen dagordning godkändes.

§7.

Verksamhetsberättelse
Anita Hörnstein föredrog verksamhetsberättelsen som godkändes.

§8.

Revisionsberättelse
Anita Hörnstein föredrog revisionsberättelsen.

§9.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Ansvarsfrihet beviljades för den tid revisionen avser.

§10.

Behandling av förslag
Inga förslag hade väckts.

§11.

Val
a) Ordförande
Anita Hörnstein valdes till ordförande för en tid av ett år
b) Övriga ledamöter, 2 nyval
Valdes Ann-Heléne Bergström och Eva Nordlund för två år.
c) Till revisorer för ett år
Omval men med omfördelat ansvar, dvs Kjell Wallin som ordinarie och
Marianne Berglund som ersättare
g) Till valberedning för 1 år

Slow F ood Gästrikland - Bankgiro 384-4305
Anita Hörnstein (Ordf)
S. Kansligatan 31, 802 52 Gävle
070-225 26 45 | anita.hornstein@gma il.com

Lillemor Jernberg (Sekr)
Runstensvägen 92, 804 33 Gävle
070-652 92 20 | lillemor.jernberg@transearly.se

Valdes Helge Berglund och Kristina Lundström
§12.

Övriga frågor
Diskuterades medlemsvärvning, föreningens arbetssätt, offentlig mat.
Avgående styrelseledamöterna Kristina Lundström och Martin Forslund
avtackades med boken "Gästriklands spis". Även Peter Ågren uppvaktades med
boken som tack och uppmuntran för sitt engagemang.

§13.

Mötets avslutande
Mötet avslutades och därefter följde en avsmakning med mejeriprodukter som
bas.
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