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Fastställt årsmötesprotokoll, november 2020. 

 

 

 

1. Mötet öppnas 

Mötet förklarades öppnat. 

 

2. Val av ordförande 

Rolf Arvidsson utsågs till ordförande för mötet 

 

3. Val av sekreterare för mötet  

Andres Haas utsågs till att föra protokoll 

 

4. Fråga om mötet har utlyst på rätt sätt 

Utlysning har skett enligt inledningen ovan. 

 

5. Val av två protokolljusterare  

Jan Persson och Ole Sass utsågs till att justera protokollet 

 

6. Fastställande av röstlängd 

Röstlängden fastställdes till att omfatta samtliga medlemmar vilka har tagit del av 

utskickade årsmöteshandlingar. Röstning genomförs enligt ”tyst medgivande”. 

 

7. Verksamhetsberättelse och räkenskapsåret 2019 – 2020. 

Årsmötet beslutade att godkänna styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse 

med ekonomisk redovisning. Resultaträkningen med redovisat resultat på 100 608 

kronor och balansräkningen omslutande 59 277 kronor vid verksamhetsårets slut 

(2020-09-30) fastställdes. 

Årsmötet beslutade också att av överskottet på 100 608 kronor ska 40 000 kronor 

avsättas till framtida investering ungdom, 10 000 kronor avsätts till framtida 

investeringar och resterande 50 608 kronor balanseras i ny räkning. 

 

8. Revisorernas berättelse och fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

Revisorerna tillstyrker i sin revisionsberättelse att årsmötet beviljar styrelsens 

ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019–2020. Årsmötet beviljade styrelsen 

ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019 – 2020. 

 

9. Fastställande av avgifter och budget 

Styrelsen föreslog tills vidare oförändrade medlemsavgifter för verksamhetsåret 2020 

– 2021. Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag. 

Styrelsens förslag till budget för 2020 – 2021 har medsänts i utskick till samtliga 

medlemmar. Årsmötet beslutade att godkänna styrelsens förslag till budget. 
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10. Val av styrelse och övriga funktionärer 

Val av styrelseledamöter gjordes enligt valberedningens förslag (medsänt i utskick till 

samtliga medlemmar) 

Ordförande – två år Håkan Wahlgren, omval 

Kassör – två år  Kerstin Olsson, omval 

En ordinarie styrelseledamot – två år Anders Eriksson, omval 

En styrelsesuppleant – ett år Daniel Jansson, omval 

                --”-- Jan Palm – omval 

Övriga styrelseledamöter valdes 2019 och sitter kvar till årsmötet 2021: 

Sekreterare Ola Lejman 

En ordinarie styrelseledamot Mats Elfsberg 

                 --”-- Björn Pettersson 

                 --”-- Maria Klippmark  
Valberedningen föreslår att övriga funktionärer fortsätter sina uppdrag fram till 

årsmötet 2021. Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag. 

 

11. Val av revisorer och en revisorssuppleant 

Val av auktoriserad revisor, 1 år, godkänd revisor från Folkessons Råd & Revision 

AB, och val av förtroendevald revisor 2 år Sverre Svanström. Till revisorssuppleant 

valdes My Laurell. 

 

12. Val av valberedning – två ledamöter och en suppleant, för tiden fram till nästa 

årsmöte. 

Sakarias Peterson (sammankallande) och Charlotte Af Ugglas valdes av årsmötet. Till 

suppleant valdes Mats Holmgren. 

 

13. Mötets avslutning 

Mötet förklarades avslutat. 

 

 

 

 

______________________  ____________________ 

Ordförande Rolf Arvidsson  Sekreterare Andres Haas 

 

 

 

 

______________________  ____________________ 

Justeras Jan Persson  Justeras Ole Sass 

 

 

 


