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Stämman hölls i Möllebackskyrkan, Karlskrona, tisdagen den 19 mars 2019 kl. 1830– 2000.
§ 1.

Årsstämman inleddes av att föreningens ordförande öppnade mötet.

§ 2.

Val av funktionärer för årsmötet.
• Ordförande
• V. Ordförande
• Sekreterare

Eva Röder
Leif Gustafsson
Björn Pettersson

§ 3.

Till rösträknare och justerare valdes:
Billy Peltonen och Laila Karlsson.

§ 4.

En närvarolista fylldes i av stämmans deltagare enligt nedan:
Amiralitetsförsamlingen

------

Jämjö Pastorat

Birger Wernersson

Karlskrona - Aspö pastorat

Eva Röder
Billy Peltonen
Mats Mårtensson
Elisabeth Thörngren

Nättraby pastorat

Kenneth Nyström

Rödeby pastorat

Laila Karlsson

EFS Ungdomsgårdsförening

Lennarth Sjöström
Björn Pettersson
Daniel Aasen
Patrik Bratt
Ingemar Olofsson
Leif Gustafsson
Lena Gustafsson
Jan Karp
Kristoffer Gustafsson

Jämjö EFS

------------------

Möllebackskyrkan

------------------

§ 5.

Stämman konstaterade att kallelsen som har gått ut till ombuden en månad i
förväg har genomförts enligt stadgarna.

§ 6.

Verksamhetsberättelsen som var bilagd kallelsen presenterades summariskt och
godkändes därefter av stämman.
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§ 7.

Resultatrapport för år 2018 föredrogs av kassören. Både inkomster och utgifter
har under året minskat, vi har haft något lägre beläggning och en stor avbokning
men också en lägre arbetsinsats mot tidigare år. Årets resultat hamnar på
11 440:- före avskrivningar och räntor samt ett resultat efter avskrivningar och
räntor på -94 028 kr. Likvidmässigt så har vi under året klarat oss utan att
använda checkkrediten.

§ 8.

Revisorernas berättelse lästes upp, denna förordade ansvarsfrihet utan
anmärkningar för styrelse och kassör för verksamhetsåret 2018.

§ 9.

Balansräkningen fastställdes av stämman.

§ 10.

Under stämmans v. ordförandes ledning beslutades om ansvarsfrihet för styrelse
och kassör för verksamhetsåret 2018, han framförde samtidigt ett tack till
styrelse och personal för det gångna året.

§ 11.

Beslut togs om att resultatet balanseras i ny räkning.

§ 12.

Budgeten för 2019 som togs av höststämman 2018 ligger oförändrad.

§ 13.

Stadgeändringar som klargör att vi är en ideell förening har diskuterats under
flera år och nya stadgar har arbetats fram och kontrollerats och justerats av
stiftsjurist Eirik Ski. Årsstämman beslutade enhälligt att anta de nya stadgarna
som bifogas detta protokoll, se bilaga 1. Frågan kommer att tas upp en andra
gång för slutgiltigt beslut på årets Höststämma. Det poängterades att ett
dokument över fördelningen av tillgångar som skall regleras vid en eventuell
nedläggning av föreningen upprättas. I stagarna regleras bara fördelningen
mellan de två delägargrupperna, EFS och Sv. kyrkan.

§ 14.

Stämman avslutades och föreningen bjöd på kaffe o bullar.
……………….
Björn Pettersson
Sekreterare

…………………….
Eva Röder
Ordförande

….....……………
Billy Peltonen
Justerare

…………………….
Laila Karlsson
Justerare

