
MOTION OCH IDROTTSFÖRENING  

FÖR SYNSKADADE, GÖTEBORG (MIS) 
 

Protokoll  

Årsmöte  

Datum: 14 mars 2017 

 

Plats: 

MIS-stugan  

Skatås Göteborg  

 

§ 1 Mötets öppnande: 

MIS Ordförande Denise Cresso Hälsade alla välkomna och öppnade därefter 

mötet.  

 

§ 2 Parentation: 

En tyst minut hölls för att minnas DE medlemmar som gått bort under det gågna 

året.  

 

§ 3 Deltagarupprop och fast ställande av röstlängd: 

Efter deltagarupprop beslutade mötet fastställa röstlängden till 35 röstberättigade 

medlemmar.  

 

§4 Mötets behöriga utlysande: 

Mötet beslutades vara i stadgeenlig ordning utlyst. 

 

§ 5 Fastsställande av dagordning: 

Mötet beslutade fastställa dagordningen efter tillägg: Val av en styrelseledamot 

på ett år, som punkt 13 c.   

 

§ 6 Val av mötesfunktionärer: 

Mötet beslutade enligt valberedningens förslag utse: 

a. Mötesordförande Lars Andersson 

b. Mötessekreterare Karl-Erik Andersson  

c.  Att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Eva Sundén och 

Sivert Sivertsen.  

d. Rösträknare Brittmari Jendeby och Sivert Sivertsen  

 

Lars Andersson tackade för förtroendet att få leda MIS årsmöte. 

§ 7 Verksamhetsberättelse för 2016: 

Verksamhetsberättelsen lästes upp rubrik för rubrik. Några frågor ställdes om 

innehållet. Styrelsen kunde reda ut oklarheterna. Därefter beslutade mötet att 

godkänna berättelsen.  



§ 8 Ekonomisk berättelse för 2016: 

Kassör Lennart Söderberg läste upp den ekonomiska berättelsen. Intäkterna 

uppgick till 467.046 kr och kostnaderna till 412.984 kr. Årets resultat visar ett 

överskott på 54.062 kr. Mötet beslutade godkänna den ekonomiska berätttelsen 

och fastställa balansräkningen per den 31/12 2016. 

 

§ 9 Revisorernas berättelse: 

Revisor Brittmari Jendeby läste upp revisorernas berättelse. Berättelsen lades 

därmed till handlingarna.  

 

§ 10 Fastställande av årets överskott: 

Mötet beslutade att 2016-års överskott på 54.062 kr ska övergå i ny räkning.  

 

§ 11 Ansvarsfrihet: 

Mötet beslutade enligt revisorernas förslag ge styrelsen full ansvarsfrihet för 

verksamhetsåret 2016. 

 

§ 12 Inkomna motioner: 

Inga motioner hade inkommit.  

 

§ 13 Val av styrelse och revisorer: 

a. ordförande i MIS för en tid av två år: Mötet beslutade enligt 

valkommitténs förslag utse Denise Cresso (omval) 

b. Två styrelseledamöter för en tid av två år: Mötet beslutade enligt 

valkommittén förslag utse Marie Bank (omval) och Anne Valgren- 

Andersson (nyval) 

c. En styrelseledamot för en tid av ett år: Mötet beslutade enligt 

valkommitténs förslag utse Agneta Lillhage (nyval) 

d. Två revisorer för en tid av ett år: Mötet beslutade enligt valkommitténs 

förslag utse Brittmarie Jendeby och Sivert Sivertsen (båda omval).  

e.  En revisorsuppleant för en tid av ett år: Mötet beslutade enligt 

valkommitténs förslag utse Esa Kallioniemi (omval)  

 

§ 14 Övriga val: 

a. Stugkommitté för en tid av ett år: Mötet beslutade enligt valkommitténs 

förslag utse Dennis Petersson och Tommy Nydén (båda omval)  

b. Aktivitetsansvariga för ett år: Mötet beslutade utse Tomas Gustavsson 

(omval) och Leif Sunesson (nyval)  

c. Valkommitté för ett år: Mötet beslutade utse Eva Sundén, Dennis 

Petersson och Hosein Khorshid. Eva Sundén utsågs till sammankallande.  

 

 

 



§ 15 Övriga frågor: 

a. Thomas Krantz framförde ett tack till styrelsen för en bra skidaktivitet i 

Norge under Mars månad.  

b. Folke Sundvall tycker att annonseringen i stugan är dålig. Man bör skriva 

in i almanackan på anslagstavlan när t.ex. att stugan är uthyrd.  

c. Dennis Petersson föreslår att styrelsen fattar beslut om att avgiften vid 

vissa aktiviteter i stugan tas bort.  

 

§ 16 Avslutning: 

MIs ordförande Denise Cresso tackade Lars Andersson för ett väl genomfört 

årsmöte och Karl-Erik Andersson för protokollskrivandet. Hon tackade 

vidare avgående styrelseledamöterna Lisa Magnusson och Ingmari Flodman 

för deras arbete i styrelsen.  

Denise upplyste vidare från den tillsatta arbetsgruppens arbete för 

tillgängligheten för oss synskadade, att komma till och från stugan med t.ex. 

kollektivtrafiken. .  

Därefter tackade Denise mötesdeltagarna för ett visat intresse och avslutade 

därefter mötet.  

 

     Vid protokollet  

 

K-E Andersson sekr.  

 

Justeras: 

 

Eva Sundén               Sivert Sivertsen            Lars Andersson  

                            Mötesordförande   


