
Protokoll fört vid FAS årsmöte i Uppåkra salen i Rådhuset Staffanstorp den 22/3 2011. 

Deltagande föreningar: 

 

1. Ordföranden fastställde röstlängden. 10 röstberättigade föreningar fanns på plats. 

 

2. Olle Möller valdes till årsmötesordförande & Michael Fogelström till årsmötessekreterare. 

 

3. Pernilla Karlsson valdes till protokolljusterare jämte rösträknare. 

 

4. Mötet har utannonserats via FAS hemsida den 2/2, och mötet godkänner också mötets 

behöriga utlysande. 

 

5. Årsmötet fastställde föredragningslistan. 

 

6. a. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret läste upp och 

godkändes av årsmötet. (se bilaga 1) 

 

6. b.  Styrelsens förvaltningsberättelse för det senaste verksamhetsåret lästes upp och 

godkändes. (se bilaga 2) 

 

7.  Revisorernas berättelse över den senaste verksamhetsåret/räkenskapsåret lästes upp. 

8.    Årsmötet gav styrelsen ansvarsfrihet för det senaste verksamhetsåret. 

9.    Årsmötet godkände styrelsens förslag att låta medlemsavgiften vara oförändrad för      

kommande verksamhetsår. (se bilaga 3) 

10. När det gäller frågan om verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår så är 

denna inte lagd. Eftersom det under innevarande årsmöte kommer att väljas in nya 

styrelserepresentanter, är styrelsens förslag att hänskjuta denna punkt till den nya styrelsen. 

Årsmötet godkänner detta. 

11. Inga motioner hade inkommit till årsmötet. 

12. Val av förenings styrelse. Michael Fogelström har 1 år kvar på sitt val som ordinarie ledamot. 

Lars Ahlm väljer att avgå som ordinarie ledamot. 

a. Val av föreningens ordförande för en tid av 1 år – Jan Manshed 

b. Val av 1 ordinarie ledamot i styrelsen för en tid av 2 år – Ingela Löfberg 

c. Val av 2 suppleanter i styrelsen för en tid av 1 år – Göran Jönsson & Lars Ahlm (kassör) 

d. Fyllnadsval på 1 år för Lars Ahlm – Maria Qvarfort 

e. Val av revisor jämte revisorssuppleant för en tid av 1 år – Claes Elovsson & Thomas Nilsson 

f. Val 2 personer till valberedningen  för en tid av 1 år – Lotta Franzén (sammankallande) & 

Mikael Persson. 

 

Årsmötet godkände ovanstående val av föreningsstyrelse samt revisor, revisorssuppleant & 

valberedning. Vidare så beslutade årsmötet att Lars Ahlm jämte Jan Manshed tecknar FAS 

under kommande verksamhetsår. 

 



13. Lena K Hallström & Olle Möller avtackades och årsmötet tackade för deras insatser i styrelsen. 

14. Ordföranden tackade alla för deras medverkan, och önskade den nya styrelsen lycka till. 

Staffanstorp 31/3 2011 

Vid protokollet 

 

Michael Fogelström   Pernilla Karlsson 

Mötessekreterare   Protokolljusterare 


