Protokoll från årsmöte med AHN Marbella den 19 februari 2019
Plats: Hotel San Cristóbal i Marbella
Närvarande: 48 medlemmar

1. Årsmötets öppnande
Årsmötet öppnades av Barbro Hellne, som hälsade alla välkomna.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
Ulf Malm valdes till mötesordförande och Bea Lundh valdes till sekreterare.
3. Fastställande av röstlängd
Antalet röstberättigade fastställdes till 48. Inga fullmakter rapporterades.
4. Val av två justerare
Kicki Nilsson och Henrik Wassén valdes till protokolljusterare.
5. Fråga om årsmötet är stadgeenligt utlyst
Kallelse har skett i Svenska Magasinets december-, januari- respektive februarinummer, på hemsidan
samt genom utdelade veckobrev och mail. Mötet godkände kallelsen.
6. Fastställande av dagordning
Dagordningen godkändes.
7. Verksamhetsberättelse och bokslut
Den utdelade verksamhetsberättelsen (bil. 1) och bokslutet (bil. 2) kommenterades och godkändes
8. Revisorernas rapport
Revisorernas rapport upplästes och godkändes.
9. Revisorernas yrkanden
Bokslutet fastställdes och styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Årets vinst överförs i ny räkning.
10. Verksamhetsinriktning och fastställande av budget för 2019
Den utdelade budgeten för 2019 kommenterades och godkändes (bil.3).
11. Fastställande av årsavgift och arvoden
Årsavgiften fastställdes till oförändrade (10 Euro).
12. Val av styrelse, revisorer och övriga funktionärer
a) Antalet styrelseledamöter fastställdes till fyra och suppleanter till fyra.
b) Ordförande för 1 år
Barbro Hellne, omval
c) Två styrelseledamöter för 2 år Bea Lundh, omval och Ulf Malm* omval
d) Två suppleanter för 2 år
Evy Lärka, omval och vakant, nyval(styrelsen tillsätter under året)
e) Revisor och suppleant för 1 år Claes Svenson, omval och Boo Weijdling, suppleant, omval
f) Ledamot till förbundsstyr.
Barbro Hellne, omval och Bea Lundh, ersättare, omval
g) Ombud till förbundsstämma
Claes Svenson, omval
h) Valberedning för 1 år
Inger Weijdling och Barbro Hall, omval

* Ulf Malm endast 1 år – sedan fyllnadsval.
13. Motioner
Inga motioner hade inkommit vid motionstidens utgång.
14. Förslag från styrelsen
Inga förslag från styrelsen.
15. Mötets avslutande
Mötet avslutades med ett stort tack till alla medlemmar.
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