Årsmöte per capsulam
Torsdagen den 25 februari 2021
1. Årsmötet öppnas
Ordförande Ann-Mari Jönsson förklarar årsmötet öppnat.
2. Närvarolista
Årsmöteshandlingarna har sänts ut och därmed delgivits samtliga 640
medlemmar per post.
3. Val av mötesordförande
Beslut:
- att välja Ann-Mari Jönsson till mötesordförande.
4. Val av mötessekreterare
Beslut:
- att välja Gunhild Bäck till mötessekreterare.
5. Godkännande av föredragningslista
Föredragningslistan godkändes.
6. Val av två protokolljusterare
Beslut:
- att välja Eva Nyström och Laila Österlund till protokolljusterare.
7. Fråga om årsmötet är stadgeenligt utlyst
Kallelse till årsmötet ska utfärdas minst 14 dagar innan. Kallelsen med
årsmöteshandlingar skickades med post och delades ut den 10 februari.
Beslut:
- att godkänna kallelsens utlysande till årsmötet.
8. Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2020
Verksamhetsberättelsen för 2020 utsändes med årsmöteshandlingarna.
Beslut:
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- att med godkännande lägga verksamhetsberättelsen för 2020 till
handlingarna (bilaga 1).
9. Ekonomisk berättelse för år 2020
Den ekonomiska berättelsen för 2020 utsändes med
årsmöteshandlingarna.
Beslut:
- att årets överskott läggs till det balanserade resultatet
- att godkänna den ekonomiska berättelsen för 2020 och lägga den till
handlingarna (bilaga 2).
10. Revisionsberättelse
Revisionsberättelsen utsändes med årsmöteshandlingarna. Revisorerna
förordade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.
Beslut:
- att lägga revisionsberättelsen för 2020 till handlingarna (bilaga 3).
11. Fråga om ansvarsfrihet för 2020 års förvaltning
Beslut:
- att ge styrelsen ansvarsfrihet för 2020 års förvaltning.
12. Fastställande av årsavgiften för år 2022
Förslag om oförändrad årsavgift för 2022.
Beslut:
- att fastställa årsavgiften för år 2022 till 150 kr för medlem och 50 kr
för familjemedlem på samma adress.
13. Val av ordförande för år 2021
Valberedningens förslag utsändes med årsmöteshandlingarna (bilaga 4).
Beslut:
- att välja Ann-Mari Jönsson till ordförande för år 2021.
14. Val av styrelseledamöter för åren 2021–2022
Valberedningens förslag utsändes med årsmöteshandlingarna.
Beslut:
- att välja Mats Eriksson och Åsa Hedlund till styrelseledamöter för
åren 2021-2022.
15. Val av revisorer för år 2021
Valberedningens förslag utsändes med årsmöteshandlingarna.
Beslut:
- att välja Kerstin Forss och Olle Klaar till revisorer för 1 år, samt Anja
Rautenberg som revisorssuppleant för 1 år.
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16. Val av valberedning för år 2021
Till valberedning för 2021 förslås omval av nuvarande.
Beslut:
- att välja Torleif Ingelög, Eva Willén och Ib Rasmussen som ledamöter
i valberedningen för 2021.
17. Av styrelsen väckta förslag
Inga förslag föreligger.
18. Förslag från enskilda medlemmar
Inga förslag föreligger.
19. Övriga frågor
Inga övriga frågor finns anmälda.
20. Årsmötet avslutas
Ordförande förklarar årsmötet avslutat.
Dag som ovan

Ann-Mari Jönsson
Ordförande

Gunhild Bäck
Sekreterare

Justeras:

Eva Nyström

Laila Österlund
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