
Protokoll fört vid Ramsbergs Soc.dem. Förenings 
årsmöte vid Eriks Livs måndagen den 12 april 2008 
 
Närvarande: Maria Ströman, Birgitta Asp Ericson, Maj-Britt Jansson, Eivor Karlsson, Mona 
Westerlund. 
 
§ 1. Välkomna 

Ordf Maria Ströman hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 
§ 2. Dagordningen 
 föredrogs och godkändes. 
 
§ 3. Mötets behöriga utlysande 
 Fastställdes att mötet var behörigen utlyst. 
 
§ 4. Val av ordförande för mötet 
 Maria Ströman 
 
§ 5. Val av sekreterare för mötet 
 Mona Westerlund 
 
§ 6. Val av två justerare, tillika rösträknare 
 Eivor Karlsson, Maj-Britt Jansson 
 
§ 7. Verksamhetsberättelse för 2007 
 Densamma föredrogs och godkändes av mötet. 
 
§ 8. Ekonomisk rapport för 2007 
 Den ekonomiska rapporten föredrogs av Birgitta Asp Ericson. Godkändes. 
 
§ 9. Revisorernas berättelse  

föredrogs av Maj-Britt Jansson och godkändes. 
 
§ 10. Ansvarsfrihet för styrelsen 
 Ansvarsfrihet beviljades. 
 
§ 11. Val av Ordförande, 1 år 
 Maria Ströman 
 
§ 12. Val av styrelseledamöter 
 Birgitta Asp Ericson, kassör 
 Mona Westerlund, sekreterare 
 Ann-Sofie Fantenberg, studieorganisatör 
 
§ 13. Val av en revisor samt ersättare 
 Maj-Britt Jansson ordinarie 
 Eivor Karlsson, ersättare 
 
 
 



§ 14. Fastställande av medlemsavgift för år 2009 
Beslutades att höja medlemsavgiften från 100:-  till 150:- eftersom 
Arbetarekommunen betalar 100:- till distriktet per medlem för att föreningen 
skall få någon inkomst. Ingen reducerad avgift för studerande. 

 
§ 15. Rapporter:  
 Övriga möten före sommaruppehållet är 12 maj och 9 juni. 
 

Arbetarekommunen har haft årsmöte där man bl a beslutade att Anders Ceder 
deltar i diskussioner i utvecklingsgrupper för företagare i Lindesberg. 
 
Föreningen försökte nominera en kandidat till ny ordförande i 
Arbetarekommunen. Personen ifråga var intresserad från början men ändrade sig 
och ställde inte upp. 
 
 Vid Arb.kommunens årsmöte föreläste Axel Gisslén om Naomi Kleins bok. 
 
Vid Ramsbergs soc.dem. förenings inställda årsmöte höll kommunens 
energirådgivare en intressant föreläsning. 
 
Den 13 maj kommer ett möte att hållas där man informerar om en ev. 
sammanslagning av Lindesbergs och Ramsbergs församlingar  
 
Den 17 mars, samtidigt som föreningens årsmöte, hålls ett möte i föreningen 
Ramsberg – en bygd i Bergslagen. 
 

§ 16. Verksamhetsplan 
Mötet beslutade att hänskjuta diskussionen om verksamhetsplan till första mötet 
i höst den 8 september när övriga verksamheter fastlagt mötesdatum m m.  

 
§ 17. Avslutning 
 Ordf tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 
 
Dag som ovan: 
 
 
 
_____________________________ 
Mona Westerlund 
Sekreterare      
    
 
 
_____________________________ _____________________________ 
Eivor Karlsson  Maj-Britt Jansson 
Justerare   Justerare 
 


