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Årsmöte torsdagen den 12 november 2020 

 

  MÖTE  genomfördes digitalt 

 

  NÄRVARANDE: 67 medlemmar  enligt separat närvarolista samt styrelsen 

 

 

 

 

§ 1 Marianne Sjöström  förklarade årsmötet öppnat. 

 

§ 2 a) Val av ordförande för årsmötet  

Marianne Sjöström 

 

 b) Val av sekreterare för årsmötet  

Iréne Oskarsson 

     

§ 3 Val av två justerare, tillika rösträknare  

 

Kerstin Niklasson och Marianne Forsberg valdes att justera dagens 

protokoll och att i förekommande fall fungera som rösträknare. 

 

§ 4 Fråga om mötet blivit behörigen utlyst 

 

Kallelse till mötet sändes ut  digitalt och per post v 45 2020. Mötet 

förklarades därmed behörigen utlyst. Beslöts att använda 

närvarolistan som röstlängd för mötet. 

 

§ 5 Styrelsens verksamhetsberättelse inklusive ekonomisk berättelse för 

verksamhetsåret 2019 

  

Verksamhetsberättelsen inklusive den ekonomiska berättelsen hade 

skickats ut digitalt/brev till samtliga medlemmar. 

 

 

Kassören Solveig Andersson rapporterade att ekonomin är i balans 

och att föreningen inte har några skulder. 

 

Mötet beslöt att godkänna verksamhetsberättelsen inklusive 

ekonomisk berättelse. 

 



     2. 

  

§ 6 Revisorernas berättelse   

  

Karl-Axel Johnsson har bifogat revisionsberättelsen digitalt för år 

2019. 

Inga synpunkter framfördes.  

 

§ 7 Fastställande av Resultat- och kapitalredovisning för 2019 

 

Resultat- och kapitalredovisningen godkändes i enlighet med 

revisorernas förslag. 

      

 § 8 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen verksamhetsåret 2019 

 

Årsmötet beslöt bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 

2019.  

 

§ 9 Fastställande av årsavgift för 2021 

 

 Mötet beslöt att årsavgiften för 2021 är oförändrad, 100 kr. 

 

  

§ 10 Val av 

 

a) ordförande på ett år 

Till ordförande på ett år omvaldes i enlighet med valberedningens 

utsända förslag Marianne Sjöström. 

  

b) fem ledamöter på två år 

Till ordinarie ledamöter omvaldes på två år i enlighet med 

valberedningens utsända förslag Anita Sohlberg, Didi Örnstedt, 

Göran Bryhn och Iréne Oskarsson 

 

c) Fyllnadsval på ett år Mia Johnsson nyval 

 

§ 11 a)  revisor på ett år 

omvaldes Karl-Axel Johnsson 

 

b)  revisorssuppleant på ett år 

omvaldes: Ulla-Maija Bruun 

      

 

Styrelseledamöter valda på två år som kvarstår till årsmötet 2021 är 

Agneta Lydig, Kerstin Boussard, Solveig Andersson och Maj-Britt 

Lennström 

        



      3. 

 

§ 12 Val av valberedning 

 

Valdes: Annette Gustavsson omval (sammankallande), Martta Eklund 

omval och Bengt Palmlöf omval.  

 

 § 13 Övriga frågor 

Inga 

  

 § 14 Mötet avslutas 

Marianne Sjöström tackade Olov Eriksson och Ingrid Holmberg som 

avgår i styrelsen, Ingrid Holmberg fortsätter som adjungerad. 

 

 

Vid protokollet 

 

 

 Iréne Oskarsson    

 Sekreterare    Marianne Sjöström 

     Mötesordförande 

 

   

 Kerstin Niklasson   Marianne Forsberg 

Justerare    Justerare 


