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Före stämmans öppnande gavs en presentation av Team Sweden Volunteers som är en ideell
fiirening av volontärer som "brinner fiir människors lika värde". Föreläsare var Theresa Fröling och
Natalie Snell Redon. Theresa är ordftirande och startade Team Sweden Volunteers. Natalie iir vice
ordfiirande i fiireningen och for övrigt FRG:are. Järfiilla Civilfiirsvarsfiirening har utbildat Team
Swedens styrelse i FILR. Deras äventyr började med en engångsinsats till Kos i sepember 2015
med fiimödenheter och pengar till miinniskor på flykt, till att bli en fiirening med
organisationsnummer i december 2015- De har gjort manga resor till Grekland på kort tid och
volontiirema blir bara fler och fler. Det delades ut en broschyr d?ir kontaktinformation finns till
Team Sweden Voluntsers.

Alla inviterades sedan till en utom ordenligt god fortixng i Jakobssalen innan stiimmans öppnande.
Stort tack tiII Claudia Reynoso som ännn en gång stod för egengiorda smörgåstårtor och en
fantastisk tårta till kaffet
Föreningens ordftirande Daniel Andersson öppnade mötet genom att hälsa alla välkomna och
fiirklarade därefter stiimman öppnad.

1.

Röstlängd fastställdes genom teckning på lista. 23 st personer var näirvarande och
tillika medlemmm. Renskriven röstlängd återfinns som bilaga till protokollet.

2-

Frågan om stämman är kallad enligt stadgarna. Stiir,nman fann att

3.

Val av ordförande och protokollfiirare fiir stämman. Till stiimmoordftlrande valdes
Olof Söderberg och som protokollfijrare valdes Loffa Stegmann. Stiimmoordftiranden
erinrade de niirvarande om att enligt § 4 "Stadgar for sarntliga fiireningar inom
Sveriges civilfiirwarsfiirbund" fär inte "medlem som iir styrelseledamot, revisor eller
ersättare fiir någon av dessa delta i beslut om ansvarsfrihet for styrelsen eller i val av

så

var fallet.

revisorer eller deras ersättare".
4.

Till att justera protokollet och titlika rösträknare valdes Matin

Grentzelius och Åsa

Backman.
5.

Godkännande av ärendelistan. Ärendelistan godkiindes utan tillägg.

6.

Styrelsens verksamhetsberättelse. Daniel Andersson ftiredrog verksamhetsberättelsen
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och kassör Ingela Larsson redogjorde fiir resultat- och balansriikningen.
Stämmoordfiiranden gav stitunman möjlighet att kommentera. Stiimman godkände
verksamhetsberättelsen.

7.

Revisorernas bcrättelse. Olof Söderberg läste upp revisionsberättelsen. Ståimman
godkände revisionsberättelsen.

8.

Fastställande av resultat- och balansräkning samt bokslutsdispmitioner. Stämman
godkåinde resultat- och balansråikringen samt bokslutsdispositioner.

9-

Frågan om änsvarsfrihet ftir fiöreningsstyrelsen. Stiimman beviljade
fiireningsstyrelsen ansvarsfrihet fitr 201 5 års ftirvaltring-

10.

Fastställande av medlemsavgift fiir nästa verksamhetsår. Styrelsen ftireslog
ofiiriindrad medlemsavgift fiir 2016, d v s 150: - fiir enskild medlem och 200: - i
familj eavgift. Stiimman godkåtnde fiirslaget.
verksamhetsplan samt ekonorriska riktlinjer fiir
verksamhetsåret Föreningens ordfiirande Daniel Andersson, ftiredrog
verksamhetsplan samt fiirslag till budget ftir år 2016. Stiimman godkåinde ftirslaget.

11. FaststäIlande av

12. Beslut om antalet ledamöter och ersättare

i liireningsstyrelsen samt deras

mandatperiod.
Per Wallenthin, sammankallande i valberedningen, fiireslog att styrelsen i enlighet med hittills
tillämpad praxis ska bestå av ordfiirande + 4 ordinarie ledamöter samt 5-7 ersättare. Vidare ska
mandattiden fiir ordfiiranden vara I år och fiir de fi,ra ordinarie ledamötema2 är. För att
säkerställa kontinuitet i styrelsearbetet ska efter$rävas att vid vmje ordinmie fiireningsstiimma
ska två av de ordinarie ledamöterna väljas frir en tid av 2 år. Mot bakgrund av att en av de är
2015 valda ordinarie ledamötema liimnat sitt uppdrag fiire mandattiden utgång bör $rllnadsval
vid stiimman 2016 ske med en ledamot fiir 1 år.
En utgangspunkt fiir fiirslaget åir vidare att ersättarna deltar aldivt i sfyrelsearbetet. Tanken är,
underströk Per Wallenthin, att ersättare och ordinarie tillsammans ska göra styrelsearbetet
oberoende av om ersåittare ör tillf;illet åir i tjåinst eller inte.
Ståimman godk?inde ftirslaget.
13.

Val av styrelse och revisorer.

a)

Som ordfiirande

Iiir 1 år valdes Daniel

Andersson (omval)
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b) Som ordinarie

ledamöter fiir 2 år valdes
Lotta Stegmann (omval)
Ingela Larsson (omval)

Vidare valdes som ordinarie ledamot
Peter Wallgren (nyval)

fiir 1 år (f,illnadsval)

Stämmoordftiranden noterade att Malin Grenzelius iir vald av 2015 års stämma frr 2 är,
vilket innebär aff hennes och Peter Wallgrens rnandattid som ordinarie ledamöter varar fram

till ordinarie ftireningsstämma fu 2017.

c) Som ersäffare på I år valdes foljande personer i foljande turordning:

l.

Sten-Anders Fellman (omval)
Claudia Reynoso (omval)

2.
3. Berit Lykvist (omval)
4. Magnus Kring (omval)
5. Kjell Grimschöld (omval)
6. Sepideh Daryazadeh (nyval)
7. Johnny Hansson (nyval)

Stämman beslöt också att till styrelsen adjungera Patrik Vuorio som utvecklare på
år. Vidare noterade stämman tacksamt att Brandkåren Attunda åter utsett Lars

Ekstedt attvara adjungerad

till

1

styrelsen på 1 år.

d) Val av revisorer

och revisorsersättare
Som revisorfor 1 årvaldes
Olof Söderberg (ornval)
Lars Eric Ohlsson (omval).

fiir I år

Som revisorsersättare på 1 år valdes
Lars Jonsson (omval).
14. Som valberedning,3 personer på
Per Wallenthin (omval)
Hans Bergman (omval)

I år, valdes

Pieme Blomqvist (nyval)

Till
15.

Sammankallande valdes Per Wallenthin.

Punkten utgick.

Sida 3 av 6

e{'

JX
k'),
\-/ ,{ 0W
\J/
*-t'

J

16. Punkten

tufalla Civilfrrsvars ffirening

utgick.

1 7. Utdelning äv fiirtjänsttecken.
Malin Grentzelius tilldelades fiirtjänsttecknet i brons fiir stort engagemang och fint
samarbete inom Civilfilrsvaret och FRG inom många ansyarsområden.

Daniel Andersson tilldelades ftirtjänsttecknet i brons och diplom ftir stort engagemang, god
samarbetsvi§a, fina forberedelser infiir våra möten och rnycket kunskap i arbetet med
Civilfiirsvaret och FRG.
Per Wallenthin tilldelades
i Västmanland.

CIr

bok av Daniel Andersson som innehöll en rapport om branden

Åsa Backman framfiirde Civilftirsvarsfiirbundets eloge till Järf?illa Civil och FRG
fiiredömligt arbete och engagemang i såikerhet fiir Järfiilla och dess invånare.

filr

Nina och Mattias Ekholm, som fiu avgått som ersättare respektive ordinarie ledamot i
styrelsen, ska avtackas vid senare tillfiille ftir gott arbete och fint engagemang i styrelsen och
FRG.
18.

Övriga fnågor. Inga övriga frågor fanns noterade.

Stämmoordfiirande Olof Söderberg med flera aviackades med blommor fiir väl genomforda
insatser. Olof Söderberg avslutade diirefter st?imman och riktade ett varmt tack till alla som
bidraget till att affangera stiimman.

Vid protokollet

Olof Söderberg

Justeras

Sida 4 av 6

,fit),

k

J5e

J

ärfiil a C ivil forsv ars ftirening
1

Närvarande på stämman 2016-03-10
Berit Lykvist
Carl-Lennart Anderberg
Claudia Reynoso

Daniel Andersson
Dilip Lagevik
Hans Bergman
Johnny Hansson
Kjell Grimschöld
Lars Ekstedt
Lotta Stegmann
Magnus Kring
Malin Grentzelius
Olof Söderberg
Pamela Wallgren
Ingela Larsson
Per Fogelberg
Per Wallenthin
Peter Wallgren
Pierre Blomqvist
Sepideh Daryazadeh
Siv Ensgård
Sten-Anders Fellman
Åsa Backman
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Bilagor:
Valberedningens fiirslag.
Årsredovisning fiir verksamhetsåret 2015 Revisionsberättelse.
Verksamhetsberättelse ftir verksamhetsåret 2015
Verksamhetsplan 2016

-

Ärendelista.
Nåirvarolista.
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