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 Plats: Årsmötet genomfört via poströstning och TEAMS 

 

   

§ 1 Mötets öppnande 

Föreningens ordförande Inger Beijer öppnar det digitala årsmötet och 

konstaterar att det är ett annorlunda årsmöte och hälsar därefter alla 

välkomna. 

73 medlemmar utgör röstlängd. 63 medlemmar har röstat och 10 medlemmar 

har röstat blankt. 

 

 

 

§ 2 Val av ordförande och sekreterare för 

årsmötesförhandlingarna 

Till ordförande för mötet föreslås Inger Beijer. 

Årsmötet beslutar välja Inger Beijer till ordförande för årsmötet. 

 

Till sekreterare under mötet föreslås Hans Axelsson 

Årsmötet beslutar välja Hans Axelsson till sekreterare under mötet. 

 

 

 

§ 3 Val av två justerare för årsmötesprotokollet tillika 

 rösträknare. 

Till justerare och rösträknare föreslås: Karin Johansson och Kjell Nilsson. 

Årsmötet beslutar välja Karin Johansson och Kjell Nilsson som justerare och 

rösträknare. 

 

 

 

§ 4 Fastställande av röstlängd 

 

Styrelsen föreslår att de mottagna poströsterna kontrolleras och tillstyrks av 

justerarna. Röstlängden redovisas i bilaga. 

Årsmötet godkänner denna. 

 

 

  

§ 5 Fastställande av föredragningslista 

Styrelsen föreslår att föredragningslistan godkänns. 

Årsmötet beslutar godkänna föreliggande föredragningslista. 

 

 

 

§ 6 Årsmötets behöriga utlysande 

Mötet ska utlysas senast tre veckor i förväg och handlingar presenteras senast 

två veckor i förväg. Kallelse skickades med e-post och post den 13 februari 
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2021 och handlingar på samma sätt den 27 februari 2021. Styrelsen föreslår 

att årsmötet är behörigt utlyst. 

Årsmötet beslutar att utlysandet skett enligt stadgarna. 

 

 

 

§ 7 Föreningsstyrelsens verksamhetsberättelse 

Styrelsen föreslår att verksamhetsberättelsen godkänns och läggs till 

handlingarna. 

Årsmötet beslutar godkänna verksamhetsberättelsen som sedan läggs till 

handlingarna. Se bilaga. 

 

 

 

§ 8 Revisorernas berättelse 

Revisorernas berättelse framgår av bilaga. 

Efter att ha hört revisorernas berättelse läggs dessa till handlingarna. 

 

 

 

§ 9 Fastställande av resultat- och balansräkning 

Revisorerna tillstyrker att resultat- och balansräkning fastställs som 

presenterad. Se bilaga. 

Årsmötet beslutar fastställa resultat- och balansräkningen.  

 

 

 

§ 10 Disposition av verksamhetens resultat 

Revisorerna tillstyrker att årets resultat, - 101907 kronor, överförs till löpande 

räkning för 2021. 

Årsmötet beslutar att årets resultat överförs till 2021. 

 

 

 

§ 11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

Revisorerna föreslår att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamheten 

2020. 

Årsmötet beslutar bevilja ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.  

 

 

 

§ 12 Verksamhetsplan och budget för år 2021 

Styrelsen föreslår att föreslagen verksamhetsplan fastställs.                            I 

rådande läge är det mycket vanskligt att upprätta en budget. 

Styrelsen har istället valt att inför höstens verksamhet se till att alla program 

budgeteras till ett plus-noll-resultat. 

Årsmötet beslutar fastställa verksamhetsplanen för 2021 och att höstens 

program budgeteras till ett plus-noll-resultat.  
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§ 13 Motioner 

Inga motioner har inkommit till styrelsen. 

 

 

§ 14 Fastställande av medlemsavgiften för 2022 

Styrelsen föreslår oförändrat medlemsavgift, 150 kr. 

Årsmötet beslutar att medlemsavgiften för 2022 skall vara oförändrad, 150 

kr. 

 

 

 

§ 15 Val av föreningsordförande på ett år  

Valberedningen föreslår omval av Inger Beijer som ordförande. 

Årsmötet beslutar välja Inger Beijer som ordförande. 

 

 

 

§ 16 Val av vice föreningsordförande på ett år 

Valberedningen föreslår Kjell Nilsson, fyllnadsval 1år. 

Årsmötet beslutar välja Kjell Nilsson som vice ordförande för en tid av 1 år. 

 

 

 

§ 17 Val av föreningssekreterare 2 år 

Valberedningen föreslår omval av Hans Axelsson som föreningssekreterare 

under 2 år.  

Årsmötet beslutar välja Hans Axelsson som föreningssekreterare för en tid av 

2 år. 

 

 

 

§ 18 Val av två styrelseledamöter, 2år 

Valberedningen föreslår omval av Lars Ekström och nyval av Ann Björkman. 

Årsmötet beslutar välja Lars Ekström och Ann Björkman som 

styrelseledamöter på 2 år. 

 

 

 

§ 19 Val av revisor på 2 år och en revisorssuppleant på ett år  

Valberedningen föreslår omval av Svante Gyrulf som revisor på 2 år och 

omval av Eva Gert som revisorssuppleant på 1 år. 

Årsmötet beslutar att Svante Gyrulf väljs om som revisor på 2 år och Eva 

Gert som revisorssuppleant på 1 år. 

 

 

 

§ 20 Val av valberedning 

Medlemsförslag finns på Christina By, sammankallande, och omval av Gun-

Britt Andersson och nyval av Mayvor Reimfelt. 
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Årsmötet beslutar att Christina By, Gun-Britt Andersson och Mayvor 

Reimfelt väljs att utgöra valberedning med Christina By som 

sammankallande. 

 

 

 

§ 21 Mötets avslutande  
Ordförande Inger Beijer tackar för förtroendet att vara ordförande för 

föreningen i ytterligare 1 år, hälsar Ann Björkman välkommen till styrelsen 

samt sist men inte minst tackar hon Ulla-Liss Lofjell för allt arbete som hon 

lagt ner under 9 år. Ordförande avslutar därefter mötet.  

 

 

 

     

Vid protokollet:  Mötesordförande 

 

 

 

Hans Axelsson  Inger Beijer 

    

 

 

Justeras:   Justeras: 

    

 

 

Karin Johansson    Kjell Nilsson 

   

 

 

Bilaga:  Röstlängd 

Bilaga: Verksamhetsberättelse 2020 

Bilaga: Revisionsberättelse 

Bilaga: Resultat- och balansräkning 


