Protokoll fört vid årsmöte med föreningen CaPr1N
20 14-03-18 kl 18.30, i Folkets Hus, Varberg
Närvarande utöver hela styrelsen (förutom Hans Ttygg) ca 40 medlemmar.

§1
Lars Axelsson hälsade välkommen och öppnade mötet, som förklarades stadgeenligt utlyst.
§2
Till mötesordförande utsågs Björn Molin och till sekreterare för mötet Hans Zetterling.
§3
Förelagd dagordning fastställdes.
§4
Till att justera dagens protokoll valdes Gert-Ove Abrahamsson och Jan-Erik Bengtsson.
§5
Hans Zetterling föredrog verksamhetsberättelsen för året 2013, vilken också skickats ut med
kallelsen till årsmötet. Kassören Sven-Eric Carlsson redovisade resultat- och balansräkning
(bilaga 1). Föreningens förlust blev -44 496 kr. Att utgifterna översteg intäkterna hänger
samman med föreningens ökade satsning på medlemsaktiviteter, inköp av ett stort antal blå
band och var planerat. Föreningens ekonomi är i övrigt god.
Under året har 17 077 kr influtit i gåvor och föreningen har skänkt 5 000 kr till Fonden mot
Prostatacancer.

§6
Revisionsberättelsen föredrogs av Jan-Erik Bengtsson och godkändes.
§7
Årsmötet fastställde framlagd resultat- och balansräkning.
§8
Årsmötet beslöt att 2013 års resultat skall överförs i ny räkning.

§9
Styrelsen och dess ledamöter beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013.

§ 10
Årsavgiften för det kommande verksamhetsåret fastställdes till oförändrat 150 kr för
huvudmedlem och 100 kr för anhörig/stödmedlem.
§ 11
Inga arvoden skall utgå till styrelsemedlemmar, revisorer eller valberedning. Ersättning
lämnas för redovisade utlägg.

12
Antalet styrelseledamöter fastställdes till: Ordförande och sex ordinarie ledamöter plus 4
suppleanter.

§

§ 13
Till ordförande omvaldes Lars Axelsson.
Ordinarie ledamöter:
Kvarstår Hans Zetterling, Sten-Olof Nilvall och Rolf B Johansson som valdes på två år vid
föregående årsmöte.
Nyvaldes Knut Lawesson och Håkan Svensson och omvaldes Sven-Eric Carlsson på två år.
Som styrelsesuppleanter omvaldes Morgan Bäck och Björn Molin samt nyvaldes Gert-Ove
Abrahamsson och Robert Nordström samtliga på ett år.
§ 14
Till revisorer omvaldes Jan-Erik Bengtsson sammankallande och Stig Andersson med Bruno
Tofigård som suppleant.
§ 15
Till valberedning nyvaldes Bertil Carlsson, Varberg Lennart Abrahamsson, Halmstad och
omvaldes Kjell Swärdh, Halmstad sammankallande.
§ 16
Inga ärenden väckta av medlemmar hade inkommit till styrelsen.
§ 17
Övriga frågor:
Hans Zetterling informerade om årets jubileumsevenemang i samband med att föreningen
fyller 10 år.
Hans Zetterling besvarade frågor om Lydiagården samt önskemål om anhöriggrupper.
Lydiagården finns kvar och har fortfarande avtal med Region Halland. Styrelsen ska åter på
försök kalla till anhöriggruppmöte i Varberg.
Rolf Johansson informerade i samband med detta om det lyckade försöket med “snackiscafé i
Halmstad för någon vecka sedan och efterhörde om intresse fanns i Varberg. Svaret blev ja
och som lokal föreslogs Lugnets Bistro.
§ 18
Mötesordföranden avslutade mötet och framförde ett tack till styrelsen för att gott arbete samt
avgående veteran Axel Johansson.
Efter årsmötet och kaffet underhöll Victoria Rockers från Halmstad mötesdeltagarna med
gamla goa rocklåtar från 1950 och -60-talet.
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