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Protokoll fört vid Slow Food Gästriklands årsmöte den 7 maj 2013 
  
Plats: Nyöster Torp, 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 Ing-Marie Nilsson och  

 Lars-Ove Flodberg 
 
§4. Fastställande av röstlängd för mötet (deltagarlista medlemmar) 
 15 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 
 Marianne Berglund redovisade muntligen revisionsberättelsen som godkändes. 
 
§9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen  
 Ansvarsfrihet beviljades för den tid revisionen avser. 
 
§10.  Behandling av förslag  
 Valberedningen föreslår att arbetsgrupper utanför styrelsen inrättas för olika  
 intresseområden. Till ämnesområdesansvarig, tillika adjungerad styrelse- 
 ledamot föreslås Peter Ågren. Valdes. 
 
§11. Val  
 a) Ordförande 
 Anita Hörnstein valdes till ordförande för en tid av ett år. 
 
 b) Övriga ledamöter, 2 fyllnadsval 
 Valdes Gertrud Edström och Eva-Lena Thunberg för ett år. 
 
 c) Övriga ledamöter, 2 nyval 
 Valdes Annika Berter och Göran Berter för två år. 
 



 

 

  

 c) Till revisorer för ett år 
 Omvaldes Kjell Wallin som ordinarie och Marianne Berglund som ersättare 
 
 g) Till valberedning för 1 år  
 Omvaldes Helge Berglund och Kristina Lundström 
 
 Ledamöterna Lillemor Jernberg och Per Jernberg kvarstår ett år. 
 
§12. Övriga frågor 

Till nästa årsmöte önskar årsmötet en budget för kommande verksamhetsår av  
 styrelsen. Likaså önskas att kassörens ekonomiska rapport får en egen punkt på  
 dagordningen eller ingå som en punkt i verksamhetsberättelsen. Kassören och  
 sekreteraren informerade om vår förenings rutiner för betalning och  
redovisning av medlemsavgift till Italien. 

 
§13.  Mötets avslutande 

Mötet avslutades och därefter följde en soppmeny komponerad av Vårt Skafferi 
Sverige.  

 
Gävle den 20 maj 2013 
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