RiS Rasbo i Samverkan, Årsmöte 5 mars 2019
Gåvsta Skola

§f.

Ordförande i RiS, Lars-Gunnar Karlsson hälsade alla välkomna, ca 40 pers.,
Och förklarade årsmötet iRiS, 2019, öppnat.
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§2.

Till ordförande för årsmötet utsågs Tobias Smedberg, (V) kommunalråd
i Uppsala kommun, han var inbjuden av RiS, till årets möte.

§9.

Till sekreterare för mötet valdes Håkan Blomsten.

§+.

Protokolljusterare och rösträknare utsågs Birgitta Olsson och
Erik Höök.

§S.

Dagordningen fastställdes och godkändes av årsmötet.

§6.

Mötets stadgeenliga utlysning godkändes av mötet.

§2.

Föreningens verksamhetsberättelse, och verksamhetsplan, föredrogs av
Lars-Gunnar Karlsson, finns som bilaga L,o 2.

§8.

Föreningens resultat och balansräkning fastställdes av årsmötet, och föredrogs
av Britt-Sofie Karlsson, kassör, bilaga 3.

§g.

Årets resultat avsättes till kommande räkenskapsår

§10.

Revisorernas berättelse lästes upp av Britt-Sofie, bilaga 4.

§11.

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 2018.

§12.

lnga arvoden har utgått till styrelsen, endast utlägg för direkta tjänster.

§13.

Val av styrelseledamöter och ersättare valdes enligt valberedningens
förslag, bilaga 5.

§14.

Ordförande vakant, Ann-Charlotte Björklund valdes till sammankallande.

§15.

Till revisorer valdes Maj-Lis Lundblad och Jörgen Bergmark, och till
revisorsuppleanter lnga Köpsen och Lars Widell.
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§16.

TillvalberedningvaldesBo-LennartJanervärn,sammankallande,
Lars-Gunnar Karlsson, Gunilla Philipsson och Verena Rehbinder

§17.

Medlemsavgiften, oförändrad 50kr./person.

§18.

Verksamhetsplan för 2019, Lars-Gunnar presenterade kommande
verksamhet i RiS. Bilaga 6.

§19.

Övriga ärenden, Mattias Sundstedt, Cykling utan ålder, berättade hur man
kan hjälpa personer med rörelseproblem att få komma ut i naturen med en
specialbygd 3-hjuling, t.o.m. rullstolsbunden kan transporteras på den speciella
3-hjulingen. Tack vare insamlade pengar från privata och företag, har det varit
möjligt att införskaffa och genomföra detta projekt på Vigmund. lnsamlingen
fortsätter till ännu en cykel.

§20.

Till årets Ristare, utsågs Matias Sundstedt för hans initiativ och engagemang
för de äldre i Rasbo.

§21.

Ordförande för mötet, Tobias Smedberg, avslutade årsmötet och tackade
för förtroendet att ha blivit inbjuden av RiS .
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