
Protokollvid MRO Arsmtite 3 oktober 2015 Ohs Bruk. vdrd Ohsabanan

Efter t igresa fr in Bor och att gemensam lunch intagits i  Ohs hi i lsade Ragnar Hellborg

deltagarna vdlkomna t i l l  Srets h6stmote.

Ndrvarande: Bo-Lennart Andersson OBJ, Bjorn Jonsson OBJ, Lars-Peter Ahs B6SJ, Hans-Peter

Wyss BoSJ, Bjorn Perneborn SKIJ, Tomas Johansson MJ, Ragnar Hellborg MRO, Ake Paulsson

MRO, Lizette Hidlund MRO, Hans-Owe Hidlund, Torsten Nilsson MRO (gi ist), Jan-Anders

Wihr6n SkJ, Henrik Grimlander SkJ, Jan Winberg SRJmf/UU, Per-Olof Soderpalm AGJ, Lars

Johansson AGJ, Pierre Enbert AGJ, Urbahn Carlson NBVJ, Orjan Karlsson OSIJ, Carl-Johan

Fahlgren WFJ, Thomas Lange SS + MUMA, Bjorn LindellJTJ, Hikan Nordenadler jTJ, Magnus

Nordenadler JTJ, Evert Andersson MSS, Anders Sil fverl ing MSS, Johan Winberg UU, Anders

Ljung UU, Berni Gumauskas GHJ, Anders Svensson JHRF, Magnus Eriksson TiF

Ante Svensson GHJ (endast dag 1)

Anders Johansson JHRF (endast  dag 1)

Sten Erson-Wester Fedecrai l  (endast dag 2)

1. Arsmiitet tippnas

Arsmotet oppnades av Ragnar Hellborg.

2. Friga om kallelsen skett korrekt och it id

Kallelsen har annonserats tvi ginger i  MRO-aktuell t  vi lket ansigs vara korrekt.

3. Faststdllande av dagordningen

Dagordningen faststdl ldes med ett t i l ldgg av Anders Johansson pi punkt tS.

4. Val av mtitesordftirande

Bo-Len nart Andersson valdes t i l l  mdtesordforande.

5. Val av miitessekreterare

Bjorn Jdnsson valdes t i l l  motessekreterare.

6. Val av justeringsman

Anders Svensson (J H RF) va ldes t i  |  |  justeringsman.

7. Redovisning av MRO:s verksamhet och bokslut

Ragnar Hellborg redovisade verksamhetsberdttelsen. Bland annat har t io MRO-

aktuell t  getts ut och Stta styrelsemoten dgt rum.

Verksam hetsberbttelsen ku nde lSggas t i  |  |  hand l i  ngarna efter genomging'

Ake Paulsson, kassor, redovisade bokslutet, med balansrapport och resultatrapport.



Arets resultat blev 3 65L,32 kr, i  kassan 57 O72,7Lkr.

Den ekonomiska rapporten kunde sedan ldggas t i l l  handlingarna.

8. Revisorernasrapport
Thomas Lange ldmnade revisorernas rapport, denna kunde sedan lSggas t i l l

handlingarna. Det beslutades att overskottet skulle foras over t i l l  nista irs r i ikning

vilket dven var styrelsens forslag.

9. Friga om ansvarsfrihet fiir styrelsen

Motet beslutade om ansvarsfr ihet for det gdngna 6ret.

10. Valberedningens fdrslag till styrelse ftir MRO

Per-Olof Soderpalm foreslog att Per Englund skulle vdl jas t i l l  ordforande samt att Ake

Paulsson och Alexandra Sjoberg skulle vdl jas t i l l  styrelseledamoter.

Fr6ga uppkom varfor valberedningens forslag ej bifogats t i l l  kal lelserna.

11. Val av ordfiirande i styrelsen

Til l  ny ordforande valdes Per Englund.

12. Val av tv6 ledam<iter i styrelsen

Til l  styrelseledamoter valdes Ake Paulsson (omval) och Alexandra Sjoberg (nyval).

13. Valberedningens fiirslag till revisor och revisorssuppleant

Ante Svensson foreslog omval pi revisor Thomas Lange och revisorsuppleant Sven

Fernqvist.

14. Val av en revisor och en revisorssuppleant

Thomas Lange omvaldes t i l l  revisor och Sven Fernqvist omvaldes t i l l

revisorssu ppleant.

15. Val av valberedning

Ante Svensson (omval) och Ove Karlsson (nyval) valdes t i l l  valberedningen.

16. Den nyvalda styrelsen redovisar fiirslag till budget och 6rsavgift ftir kommande

verksamhets6r

Ake Paulsson redovisade budgetfdrslaget for 2016

Medlemsavgifterna beslutades ofordndrade. MRO:s nya styrelse ska se over

gri inserna for avgifterna t i l l  ndsta 6rs- och hostmote.

De nuvarande nivierna:
- Nivd 1: 8 000 kr - Medlem med trafikintdkter overstigande 500 000 kr
- Nivi 2: 4 500 kr - Medlem med trafikintdkter 50 000 kr - 500 000 kr



- Nivi 3: 1 500 kr - Medlem med trafikintdkter understigande 50 000 kr
- Adjungerade: 500 kr - Associerade medlemmar

17. Bekrdftelse av plats och beslut om tid fiir virmiitet 2015
Det beslutades att v6rmotet kommer att h6l las hos WFJ iVadstena 5 mars 2015.

18. ld€'om plats frir MRO 6rsmiite/h<istmrite 2015
Inbjudan fr in GHJ t i l l  6rs- och hOstmote, motet beslutade att gd pi denna inbjudan.

19. Ovriga frigor anmdlda under punkt 3
Anders Johansson, JHRF, tackade Ragnar Hellborg for sina 5r som ordforande och ett
gott samarbete och overldmnade en tavla. Fler personer st i imde in i  hyl lningskoren.
Ragnar Hellborg tackade for sin t id som ordforande.
Lizette Hidlund avtackades ocks6.

20. Arsmiitet avslutas

Bo-Lennart Andersson avslutade motet.
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