
ÅRSMÖTE PIRATPARTIET HÄRNÖSAND 2017-03-26 
 
§1 Mötets öppnande 
 
§2 Val av mötesordförande 
Mattias Molin vald till mötesordförande. 
 
§3 Val av mötessekreterare 
Ulf Strömberg vald till mötessekreterare. 
 
§4 Val av personer att justera protokollet 
Andreas Rönnqvist och Thomas Svedin valda till personer att justera protokollet. 
 
§5 Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkänd. 
 
§6 Fastställande av röstlängd 
Röstlängden fastställd till de 7 närvarande. Mattias Molin, Ulf Strömberg, Andreas 
Rönnqvist, Thomas Svedin, Jens Vestman, Kristoffer Frisk, Michael Ström. 
 
§7 Årsmötets behöriga utlysande 
Årsmötet är behörigt utlyst. 
 
§8 Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse 
Vi har debatterat de lokala hotellplanerna i lokalpressen. En av våra valfrågor kommer att 
prövas. Gratis kollektivtrafik i kommunen skall införas på prov i 3 år. Två övriga frågor har 
förlängts då projektet med vårdhundar samt extra stöd till barn i skolan kommer att drivas på 
längre tid, och dessutom rört sig i riktning ved vad som skrevs i vår motion. 
 
Vi har haft en kostnad som är kontoavgift för vårt bankkonto. Vi har även haft en inkomst i 
form av lokalt stöd. Kontot hade vid årsslutet 1726:-. 
 
§9 Revisionsberättelse och fastställande av balansräkning 
Vi har fått in 2000:- och gjort av med 760:-. 
 
§10 Frågan om ansvarsfrihet för avgående styrelse 
Årsmötet röstar om ansvarsfrihet med 7 röster för. 
 
§11 Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag 
Inkommet förslag om att tillsätta arbetsgrupp för valårsarbetet. 
Ulf Strömberg, Mattias Molin, Andreas Rönnqvist, Kristoffer Frisk och Michael Ström vald till 
arbetsgrupp för valårsarbetet. 
Förslag om utvärdering av kommande års arbete till nästa årsmöte för att se om föreningen 
ska fortsätta existera. 
 
§12 Val av ordförande 



Valberedningen föreslog Mattias Molin som ställer sig skeptisk till nomineringen. 
Valberedningens alternativa förslag är Ulf Strömberg. 
Efter debatt är Mattias Molin vald till ordförande av årsmötet med 6 röster för. 
 
§13 Val av kassör 
Valberedningen föreslog Andreas Rönnqvist till kassör som godtagit nomineringen. 
Andreas Rönnqvist vald till kassör på ett år med 6 röster för. 
 
§14 Val av sekreterare 
Valberedningen föreslog Ulf Strömberg till sekreterare som godtagit nomineringen. 
Ulf Strömberg vald till sekreterare på två år med 6 röster för. 
 
§15 Val av övriga ledamöter 
Valberedningen föreslog Thomas Svedin som ledamot som godtagit nomineringen. 
Thomas Svedin vald till ledamot på två år med 6 röster för. 
 
§16 Val av revisorer 
Kristoffer Frisk står som förslag till revisor och han har godtagit nomineringen. 
Kristoffer Frisk vald till revisor med 6 röster för. 
 
§17 Val av valberedning 
Förslag på valberedning är Ulf Strömberg, Jens Vestman och Michael Ström. 
Valberedningen vald till Ulf Strömberg, Jens Vestman och Michael Ström av årsmötet. 
 
§18 Mötets avslutande 
 
 


