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FSL FÖRENINGEN SÖDRA LATINARE 
 

Datum: 2017-01-02 

 

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTET I  

FÖRENINGEN SÖDRA LATINARE DEN 18 NOVEMBER 2016 

Plats: Södra Latins aula 

Närvarande: 51 medlemmar 

§ 1 Val av ordförande, sekreterare och två justeringsmän för årsmötet 

Valdes Peter Lundborg till mötesordförande, Frank Walterson till mötessekreterare 

samt Bo Ragnar och Lars-Olov Bengtzelius att jämte ordföranden justera 

protokollet. 

§ 2 Fråga om mötets behöriga sammankallande 

Meddelade sekreteraren att kallelse utsänts i stadgeenlig ordning (tisdagen den 17 

oktober 2016) med post till föreningens medlemmar. Förklarades mötet behörigen 

utlyst. 

§ 3 Fastställande av förslaget till föredragningslista 

Fastställdes förslaget till föredragningslista efter att punkt 8 ändrats till Rektorns 

hjälpkassa och verksamhet under det kommande året. 

§ 4 Styrelsens förvaltningsberättelse 

Ordföranden föredrog styrelsens förvaltningsberättelse. Föreningens kassör Lars 

Fagerstedt föredrog de finansiella delarna av styrelsens förvaltningsberättelse. 

Ombads styrelsen av mötet på förslag av Tony Ruster att framgent presentera 

valberedningens ledamöter i förvaltningsberättelsen. Tony Ruster redogjorde vidare 

för sin syn på turerna kring protokollet från föregående årsmöte. Beslöts därefter 

lägga förvaltningsberättelsen till handlingarna. 

§ 5 Revisorernas berättelse 

Föredrogs revisorernas berättelse. Beslöts lägga revisionsberättelsen till 

handlingarna. 

§ 6 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

Beslöts bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året. 

§ 7 Beslut angående disposition av resultatet av föregående års verksamhet 

Beslöts balansera årets överskott om 19 419,91 kr i ny räkning. 

§ 8 Rektorns hjälpkassa och verksamhet under det kommande året 

Konstaterade Lars Fagerstedt att det finns ett överskott i föreningens ekonomi och 

att beslut dessutom har fattats om höjd avgift. Antalet unga medlemmar är litet och 

en satsning behöver göras för att åstadkomma en föryngring. Förslagsvis kunde 

20 000 kronor avsättas under det kommande året för en rekryteringskampanj. 

Beloppet räcker för ca 2 500 utskick och det finns ca 10 000 tidigare elever att 

bearbeta. Vidare skulle man för att ytterligare marknadsföra föreningen inrätta ett 




