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PROTOKOLL
årsstämma i Skandinaver på Phuket Intresseförening (SpP)
Datum: 2018-01-16
Plats: Bangkok Hospital Phuket Town

§ 1 Val av ordförande och sekreterare för mötet.
Till mötesordförande utsågs Birgitta Green och till mötessekreterare utsågs Rolf Olofsson.
§ 2 Fastställande av röstlängd för mötet.
Röstlängden godkändes.
§ 3 Val av justerare och rösträknare.
Till justerare och rösträknare valdes Erik Stenberg- Roos och Tommy Holmberg.
§ 4 Årsmötets utlysande.
Stämman förklarade årsmötet stadgeenligt utlyst.
§ 5 Fastställande av dagordning.
Dagordningen godkändes och fastställdes inkluderande §16 Beslut om nya stadgar.
§ 6 a. Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2017.
Styrelsens ordförande Alf Örsnäs föredrog verksamhetsberättelsen.
I anslutning till detta fick styrelsen beröm för det arbete som lagts ned under året.
§ 6 b. Resultat och balansräkning för verksamhetsåret 2017.
Kassör Lennart Cronhamn föredrog resultat och balansräkning.
§ 7 Revisionsberättelse för verksamhetsåret 2017.
Revisorernas revisionsberättelse föredrogs.
§ 8 Styrelsens ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.
Stämman beviljade enhälligt styrelsen ansvarsfrihet.
§ 9 Fastställande av medlemsavgift.
Stämman godkände styrelsens förslag att årsavgiften ligger kvar på 300 baht/år.
§ 10 Fastställande av verksamhetsplan och behandling av budget för kommande
verksamhetsår.
Verksamhetsplan och Budget för det kommande året föredrogs av kassör Lennart Cronhamn och
stämman godkände densamma.
Föreningen har fått ca 100 nya medlemmar under det gångna året.
§ 11 Val av ordförande i föreningen för en tid av 1 år.
Alf Örsnäs valdes enhälligt till ordförande.
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§ 12 Val av övriga styrelseledamöter samt suppleanter.
Ledamot Leif Bonèr har ett år kvar men ställer sin plats till förfogande. Lena Kaewniyom valdes som
ersättare för honom på ett år.
Lennart Cronhamn och Tommy Holmberg omvaldes på två år.
Thomas Åberg valdes in på två år som ny ledamot.
Rolf Olofsson valdes in som suppleant på två år som ersättare för Åke Forsler som önskat att få
avgå.
§ 13 Val av revisor samt suppleant.
Stämman beslutade omval på sittande revisor Margaretha Blyckertz och ersättare Jacqueline Olsson.
§ 14 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
Inga motioner har inkommit för att behandlas.
§ 15 Val av valberedning.
Stämman beslutade omval av Kent Birgersson och Gert Blyckertz till valberedning. Sammankallande
Kent Birgersson.
§ 16 Förslag till stadgeändringar.
Styrelsens förslag till nya stadgar, som ligger ute på hemsidan, antogs efter beslut med rösträkning.
Stadgarna ställdes mot förslag om att bordlägga dessa. (Nya stadgar skall tas på två årsmöten för att
träda i kraft).
§ 17 Övriga frågor
- En fråga ställdes om det möjligen kan finnas riktiga boulebanor, någonstans på ön? Vänligen
kontakta styrelsen om någon känner till detta.
- Det framfördes synpunkter på att nuvarande årsstämma var lagd så tidigt att det blev knappt med
tid för bokslut och revision. Önskemål om att ha räkenskapsåret och bokslut i samband med
säsongskortens giltighetstid framfördes.
Dessa frågor regleras av gällande stadgar och om önskemål finns om ändringar så kan förslag läggas
inför årsmöten..
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