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Protokoll fört vid årsstämma med Visingsörådet 2018'02-27
på Wisingsö Hotell och Konferens

§1. Stämman öppnas
Visingsörådets ordförande Bengt Svensson hälsade välkommen och öppnade

stämman

§2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
Till ordförande for dagens möte valdes Rickard Strandberg och till sekreterare valdes

Kirsten Ekström

§3. Val av två protokolliusterare tillika rösträknare
Till protokolljusterare valdes lngvar Lif och Rolf Carlsson

§4. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt
Mötet fastslog att stämman utlysts i laga ordning

§5. Fastställande av dagordning
Mötet godkände dagordningen

§6. Behandling av bordlagd fråga rörande Visingsötrafiken
Visingsörådet har arbetat med den bordlagda frågan från stämman2017.

Förslagsställaren vill att Jönköpings kommun ska överklaga regeringens beslut att

Jönköpings kommun ska vara huvudman för Visingsötrafiken. Visingsörådet har

under året haft flera kontakter med kommunen i frågan. Både politiker, tjänstemän

och jurister anser att det inte skulle till någon förändring av beslutet. Styrelsen

föreslår därför att frågan läggs till handlingarna. Stämman beslutade enligt styrelsen

förslag.

§7. Styrelsen verksamhets- och förvaltningsberättelse för det gångna året
Ördförande Bengt Svensson presenterade styrelsen och sammanfattade det gångna

verksamhetsåret samt balansrapport. Mötet godkände verksamhetsberättelsen och

den ekonomiska berättelsen för 2017 .

Se bilaga med årsredovisn i ngen (verksam hetsberättelse, balansräkn i ng)



§8. Revisionsberättelse för det senaste verksamhetsåret
Revisorerna har reviderat och godkänt den ekonomiska redovisningen och föreslår
ansvarsfrihet för den avgående styrelsen

§9. Beslut om ansvarsfrihet för det gångna året
Mötet beslutade att ge ansvarsfrihet för den sittande styrelsen

§10. Fastställande av verksamhetsplan samt budget för det kommande året
Ordforande Bengt Svensson sammanfattade verksamhetsplanen för 2018. Mötet
godkände verksamhetsplanen för 2018. Se bilaga Verksamhetsplan 2018

§11. Val av ordförande för en tid av ett år
Till ordförande av 1 år valdes Bengt Svensson (omval)

§12. Val av styrelseledamöter för en tid av två år
Till styrelsen for 2 år omvaldes Mattias Wetter, Linda Adolfsson, KjellAugustsson och
Kirsten Ekström och Lena Moberg (nyval)

§13. Val av revisorer och suppleanter för en tid av ett år
Till revisorer för 1 år omvaldes Kelle Norberg och Mikael Ödeen som ordinarie och
Lennart Edlund som ersättare

§14. Val av valberedning och suppleanter för en tid av ett år
Till valberedningen för 1 år omvaldes Hans-Erik Wetterlind och Lotten Thorstensen
(nyval) som ordinarie och Krister Claesson (nyval) som ersättare

§15. Behandling av styrelsens förslag och motioner inkomna en månad före
stämman
lnga motioner har inkommit till styrelsen

\- §16. Övriga frågor
lnga övriga frågor anmäldes

§17. Ståimman avslutas
Bengt Svensson avslutade årsstämman och tackade avgående styrelseledamot\- 
Gunilla Everland Rylner med gåva och blommor och blomma till stämmans
ordförande.

! anslutning till stämman hölls en paneldiskussion på frågan "Hur ska Visingsö klara
framtida utmaningar". I panelen satt Catahrina Högberg, representant för SIS
Ungdomshem Stigby, David Gerson for Visingsöbostäder, Tomas Gunnarsson för
Visingsö Näringsliv och Jonas Hallin representant från Statsbyggnadsnämnden.
Nils Olof Fries var moderator och ledde diskussionen. Många synpunkter och frågor
avhandlades.
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