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Protokoll fört vid Slow Food Gästriklands årsmöte den 8 maj 2014 
  
Plats: Söders Källa, Gävle 
 
 
§1 Mötets öppnande 
 Anita Hörnstein hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 
§2 Val av mötesordförande och sekreterare 

 Kjell Wallin 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 Kerstina Rask och  

 Jonas Jonsson 
 
§4 Fastställande av röstlängd för mötet (deltagarlista medlemmar) 
 16 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 
 Per Jernberg presenterade föreningens resultat- och balansräkning och  
 förklarade de olika posterna. 
 Kjell Wallin läste upp revisionsberättelsen som godkändes. 
 
§9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen  
 Ansvarsfrihet beviljades för den tid revisionen avser. 
 
§10 Budget och verksamhetsplan för 2014-05-20 
 Per Jernberg presenterade föreningens budget och verksamhetsplan som  
 godkändes 
 
§11  Behandling av förslag  
 Inga förslag förelåg. 
 
§12 Val  
 a) Ordförande 
 Anita Hörnstein valdes till ordförande för en tid av ett år. 
 
 b) Övriga ledamöter för ett år 
 Per Jernberg omvaldes för ett år. 
 



 

 

  

 c) Övriga ledamöter för två år (Två ledamöter, Annika Berter och Göran Berter  
 kvarstår ett år) 
 Valdes Mia Eriksson för två år och omvaldes Gertrud Edström för två år. 
 
 c) Till revisorer för ett år 
 Omvaldes Marianne Berglund som ordinarie och Kjell Wallin som ersättare 
 
 g) Till valberedning för 1 år  
 Valdes Jonas Jonsson och Anette Svedinger 
 
§13 Övriga frågor 

Inga övriga frågor men Anita Hörnstein informerade om styrelsens minskning 
av antalet ledamöter och kommande arbetsgrupper där medlemmar deltar efter 
inbjudan, som en resurspool. Föreningens stadgar kommer även att omarbetas 
– förenklas och förtydligas – för att bättre passa föreningens ändamål. Årsmötet 
kommer exempelvis att tidigareläggas på året.  

 
§14  Mötets avslutande 

Mötet avslutades och ordförande tackade för intresset.  
 
Gävle den 20 maj 2014 
 
Vid protokollet:  
 
 
 
Lillemor Jernberg  Mötesordf Kjell Wallin 
 
 
Protokollet justeras:  
 
 
 
 
Kerstin Rask  Jonas Jonsson 
 


