Protokoll Årsmöte 2019-03-15
§1

Mötet öppnades av Tomas.

§2

Antal röstberättiga var 50st.

§3

Tomas Andersson valdes till mötesordförande.

§4

Jesper Claesson valdes till sekreterare.

§5

Fredrik Wennerström och Johan Haglund valdes till justerare.

§6

Dagordningen godkändes av mötesdeltagarna.

§7

Tomas läste igenom verksamhetsberättelsen för 2019.
Verksamhetsberättelsen för 2019 godkändes.

§8

Tomas gick igenom den ekonomiska rapporten för 2018.

§9

Magnus Karlsson läste upp revisionsberättelsen som också godkändes.

§10

Ansvarsfrihet för styrelsen av verksamhetsåret 2018 godkändes av
mötesdeltagarna.

§11

Tomas informerar om val till styrelsen och fackliga uppdrag.

§12

Tomas förklarar arbetstidsavtalet. Man får jobba max 230 timmar
på en månad. Efter fyra nätter ska man vara ledig 72 timmar, fem
nätter 96 timmar ledigt, sex nätter 120 timmar ledigt och sju nätter
144 timmar ledigt. När man brutit helgvilan så ska vi vara lediga 72
timmar nästkommande helg. Man kan vara ledig på måndag eller
fredag. När man haft beredskap och ska ta ut F-vila så kan man vara
ledig fredag eller måndag. När man tar ut ledig tid som ersättning
efter beredskap istället för kronor, så får du 42 timmar betald
tidveckan efter du har haft din beredskap.

§13

Vi har köpt in 10st tavlor som Mats Strömberg har målat. Sen har vi
även köpt in träklockor som pensionerna får välja som avskedsgåva.
Vi tackade av Tom Karlsson och Håkan Falk.

§14

Nominering: Valberedningen läste upp sina förslag.

§15

Val av:
a) Val av Ordförande 2 år.
Rickard Andrén valdes som ny ordförande.
b) Val av 1 ledamot på 2 år.
Anton Tjus valdes som ny ledamot.
c) Val av 1 ersättare på 2 år.
Johan Fredriksson valdes som ny ersättare.
d) Val av 1 revisor på 2 år.
Magnus Karlsson (Arvika) valdes som revisor.
e) Val av 2 revisor ersättare på 2 år
Henrik Eliasson och Mattias Styhr valdes in som revisorsersättare.
f) Val av kontaktombud på 1 år
Tomas Andersson valdes som nytt kontaktombud till hans
förhandlingsuppdrag är slut.

g) Val av 3 valberedare på 2 år
Magnus Karlsson (Arvika), Andreas Andersson och Maria Ahlvin valdes
in som valberedare på 2 år.
h) Val av 7 skyddsombud på 3 år.
Eric Gustavsson, Håkan Flyg och Magnus Karlsson (Örebro) valdes
in som skyddsombud. Bo-Inge Nilsson föreslogs men kunde ej
väljas, efter omröstning.

Aktivitetsplan och kommande budget för 2019.

§16

Tomas gick igenom aktivitetsplan och budget för 2019. Styrelsen
har presenterat sitt budgetförslag. Det kom in nya förslag som det
röstades om. Ungdomsverksamheten och sommargåvan höjs. Det
kom ett förslag att höja konferenskostnader men det röstades ned.
Aktivitetsplan och den nya budgeten godkändes.
Styrelsen fick i uppdrag att kolla upp om vi kan ge ut
friskvårdsbidrag från våran budget.
§17

Information:
a)

Lönerevision 2019 / Bemanningsinfo.
Vi har en förhoppning att lönerevisionen ska vara klar i juni.

b)

Lagbas.
Man kommer kunna ansöka om att bli lagbas i företaget. Det är
ännu inte bestämt vad man ska få i tillägg. Innan man skriver på ett
kontrakt/anställningsavtal som reglerar ersättning. Så
rekommenderar styrelsen att man ska prata med facket innan man
skriver på.

c)

Nya medlemmar i klubben.
Vi hälsar alla nya medlemmar välkomma till klubben.

§18

Övriga frågor.
Tomas har ett förslag till styrelsen om ett välkomstpaket för nya
medlemmar som ansluter till klubben.

§19

Tomas avslutar mötet och tackar för fint intresse.

Vid protokollet

Jesper Claesson

Justerare

Fredrik Wennerström

Justerare

Johan Haglund

