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Digitalt årsmöte. 12 medlemmar har skickat svar på dagordningens frågor. Namn och E-postadresser 

på de som deltog har behandlats konfidentiellt.  Inga frågor eller kommentarer har inkommit.  

§ 1 Årsmötet öppnas. Ingrid Fredriksson hälsade välkommen och öppnade årsmötet.   
 

§ 2 Val av ordförande för årsmötet. Ingrid Fredriksson valdes till mötesordförande.     
 

§ 3 Val av protokollförare. – Maria Wiklund Karlsson valdes till protokollförare.  
 
§ 4 Fråga om årsmötet utlysts i behörig ordning. Enligt stadgarna ska kallelse till årsmötet 

skickas ut två veckor före mötet. Kallelse är utskickat till samtliga medlemmar per E-post 
eller vanlig post den 6 juni 2021. Kallelsen med information om årsmötet har varit 
publicerad på föreningens hemsida sedan den 1 juni 2021. Beslutades enhälligt att 
årsmötet är utlyst i behörig ordning.  

 
§ 5 Val av två personer att justera årsmötets protokoll och tillika rösträknare. Britt-Marie 

Schärström och Fredrik Karlsson valdes enhälligt till att justera årsmötesprotokollet 
samt att räkna de röster som  inkommit.  
 

§ 6 Godkännande av röstlängd. Röstlängden godkändes och samtliga 12 anmälda personer 
som lämnat svar är röstberättigade.   
 

§ 7 Godkännande av föredragningslistan. Föredragningslistan godkändes.  
 
§ 8 Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning för 2020.  

Styrelsens verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning finns publicerad på 
föreningens hemsida . Dokumentet beskriver föreningens verksamhet under 2020. På sid 
4-5 i verksamhetsberättelsen finns den ekonomiska redovisningen med resultaträkning 
och balansräkning. Inga frågor på verksamhetsberättelsen har kommit. Årsmötet 
beslutade enhälligt att lägga verksamhetsberättelsen för 2020 till handlingarna. 

 
§ 9 Revisorernas berättelse. Årsmötet beslutade enhälligt att lägga revisionsberättelsen till 

handlingarna.    
 

§ 10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning för 2020. Årsmötet beslutade 
enhälligt att fastställa resultat- och balansräkning och att årets överskott, 3 686 kr förs 
över till balanserat resultat (kapitalet) för kommande år.   
 

§ 11 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.  Årsmötet beslutade enhälligt att 
bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.  
 

§ 12 Fastställande av medlemsavgifter. Styrelsen föreslår oförändrad medlemsavgift för 
2022. Avgiften är 100 kronor för enskild medlem och 150 kronor för familjemedlemskap.   
Medlemsavgiften har varit oförändrad sedan föreningen startade.  
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§ 13 Arvode och kostnadsersättningar till styrelsens ledamöter och förtroendevalda. Inga 
arvoden utgår. Kostnadsersättning och reseersättning enligt statliga normer kan utgå 
till styrelse och andra medlemmar vid uppdrag för föreningen.  

  
§ 14 Fastställande av verksamhetsplan för det kommande verksamhetsåret. Föreningens 

verksamhetsplan för år 2021-2023 finns på föreningens hemsida.  Frågor på dokumentet 
har kunnat ställas via e-post eller per telefon. Inga frågor har inkommit.   
Verksamhetsplanen och budget godkändes enhälligt.    
 

§ 15 Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen. Enligt stadgarna består styrelsen av 
ordförande samt minimum 2 och maximum 4 övriga ledamöter samt 2 
suppleanter.  Styrelsen har hittills bestått av fyra ordinarie ledamöter och en suppleant. 
Årsmötet beslutade enhälligt att styrelsen för kommande mandatperiod ska bestå av 
fyra ordinarie ledamöter och en suppleant.  

 
§ 16 Stadgeenliga val. Inga andra förslag än valberedningens förslag har inkommit.  

- Val av ordförande. Ingrid Fredriksson valdes enhälligt till ordförande till år 2022. 
- Val av övriga styrelseledamöter. Susanna Holmgren har ett år kvar och väljs därför 

inte om vid detta årsmöte. Ledamöterna Maria Wiklund Karlsson och Karin Svanberg 
valdes enhälligt som ordinarie ledamöter med en mandatperiod på 2 år.   

- Val av suppleanter. Eva Dalflo  valdes enhälligt till suppleant, mandatperiod 1 år.   
- Val av revisor och revisorssuppleant. Britt-Marie Schärström valdes enhälligt till 

revisor och Kerstin Ribeiro valdes enhälligt till revisorssuppleant. Mandatperiod 1 år.  
- Val av ledamöter i valberedningen, däribland sammankallande. Ulf Lundahl valdes 

enhälligt till valberedning.   
 

§ 17 Ärenden som styrelsen har hänskjutit till årsmötet. Inga sådana ärenden.  
 
§ 18 Motioner. Inga motioner har inkommit.    
 
§ 19 Övriga frågor. Inga övriga frågor.  
 
§ 20 Årsmötet avslutas. Ingrid Fredriksson tackade de närvarande och avslutade årsmötet.  

 
Justeras:  
 

 
 
……………………………………………   ……………………………………………… 
Maria Wiklund Karlsson (protokollförare)  Ingrid Fredriksson (Ordf. årsmöte) 
 
 
    
 
………………………………………………   ……………………………………………… 
Britt-Marie Schärström   Fredrik Karlsson 


