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§1 Mötets öppnande 
ordförande Anita Örum  hälsade alla välkomna och hoppas att fika med smörgås smakade bra 
Mötet förklarades för öppnat. 
 
 
§2 Fastställande av röstlängd 
Efter namnupprop fastställdes röstlängden till 11 medlemmar. 
 
 
§3 Fastställande av dagordning 
 
Beslut 
Att fastställa dagordningen. 
 
 
§4 Val av funktionärer för mötet 
 -a/ sekreterare 
 
Beslut 
Att välja Mona-Britt Broberg som sekreterare. 
 
 -b/ rösträknare och justerare 
 
Beslut 
Att välja Rolf Eriksson som rösträknare tillika justerare. 
 
 
§5 Bordlagda ärenden från årsmötet 28 mars 
 -a/ Motioner 
Fem motioner har inkommit till årsmötet. 
 -Motion nr 1 ”ordna kurs i föreningsteknik” av Mona-Britt Broberg. 
 
Medlemsmötet beslutar i enlighet med styrelsens förslag om bifall till motionen. 
 
 -Motion nr 2 ”Bättre information från föreningen och styrelsen” av Mona-Britt Broberg 
 
Medlemsmötet beslutar i enlighet med styrelsens förslag om bifall till motionen. 
 
 -Motion nr 3: ”Tillgängliga styrelseprotokoll för medlemmar” av Ann-Louise Rolness 
 



Styrelsen har den ambitionen att informera medlemmar på medlemsmöten och att protokollen 
är klara i rimlig tid. 
 
Medlemsmötet beslutar i enlighet med styrelsens förslag att motionen därmed är besvarad. 
 
 -Motion nr 4: ”Förkortning av föreningens namn” av Gurli Wåglund 
 
Medlemsmötet beslutar i enlighet med styrelsen att avslå motionen, 
men med tillägg att använda ”FSDB abi” i inofficiella sammanhang. 
 
Bokstäverna ”abi” användes tidigare som länsbokstäver på 
registreringsskyltarna på bilarna. 
 
 -e/ Motion nr 5: ”För långa väntetider” av Ann-Louise Rolness 
 
Motionären tycker det är orimliga väntertider för kommunikations- 
och datorhjälpmedel. 
 
Styrelsen instämmer och bevakar frågan. 
 
Medlemsmötet beslutar i enlighet med styrelsens förslag om bifall 
till motionen. 
 
 -b/ riktlinjer till stadgarna 
Riktlinjerna handlar om tid för utskick av material inför medlemsmöten, 
årsmöte och liknande. 
 
Medlemsmötet beslutar anta riktlinjerna med ett byte av ordet ”och” mot 
”eller” i mening ”punktskrift, storstil eller via e-post”. 
 
 
§6 Information från styrelsen 
 
Efter årsmötet den 28 mars har den nya styrelsen konstituerat sig på följande sätt. 
Vice ordförande Ann Jansson, 
kassör Sten-Owe Bjelvestad och 
sekreterare Mona-Britt Broberg. 
Ordförande är Anita Örum och Ann-Louise Rolness ingår i styrelsen. 
I arbetsutskottet, au, sitter Anita, Sten-Owe och Mona-Britt.  
 
Sten-Owe informerar att föreningens ekonomi är god. Uppföljning görs varje månad. 
Kostnaderna för lokalhyran är lägre idag.  
 
Ann-Louise informerar om arbetsgrupperna. 
Gurli önskar en lista på vilka som ingår i de olika grupperna. 
 



Mona-Britt informerar att informationen från föreningen och styrelsen ses över, kanske som 
”Nyhetsbrev”. 
Studiecirklar för föreningsteknik och taktil fotografering planeras till hösten. 
Medlemmarna är välkomna med förslag. 
  
 
§7 Kommande program 
Marie Granat gick igenom förslaget på aktiviteter för juni-augusti, 
bl a båtresor till Mariefred, Grinda, räkbåt och cafébesök samt promenader.  
Rekreationsdagar på Almåsa blir det även i år under tiden 6-9 juli. 
Anita informerar att det är frivilligt deltagande även om program finns. 
Vidare informerar hon att cirkeln ”Hälsa” avslutas med besök i Väddö den 27 maj. Andra är 
också välkomna vara med.  
 
 
§8 övriga ärenden 
 
Inga övriga ärenden fanns att behandla. 
 
 
§9 Avslutning 
Ordförande Anita tackade för visat intresse och avslutade mötet. 
 
 
Sekreterare 
 
 
Mona-Britt Broberg 
 
 
Justerare 
 
 
_____________________       ____________________ 
Anita Örum                             Rolf Eriksson 
 
 
 


