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PROTOKOLL

Sid 1 (2)

Ordinarie årsmöte
Tid

Måndagen den 5 april 2021

Plats

Per capsulam

1

Mötet öppnas

Mötet öppnades i och med att kallelse och övrigt underlag (se bilagor) skickades till
medlemmarna via epost den 20 mars 2021 då detta även publicerades på föreningens hemsida.
2

Val av mötesfunktionärer

Till mötesordförande valdes Magnus Tunevall, till sekreterare Christopher Friis samt till justerare
Py Wernstedt och Jan Carlson att tillsammans med ordf justera dagens protokoll.
3

Mötets behöriga utlysande

Mötet godkände styrelsens förslag till alternativt genomförande för årsmötet mot bakgrund av
de särskilda förutsättningar som råder under den pågående coronapandemin. Noterades att
kallelse gjorts i stadgeenlig ordning om än några dagar försent varefter konstaterades att mötet
utlysts i behörig ordning.
4

Fastställande av dagordning och röstlängd för mötet

Fastställdes dagordningen samt upprättades en röstlängd utifrån samtliga inkomna svar från
medlemmarna (bilaga nr 1)
5

Styrelsens verksamhetsberättelse inkl bokslut

Se bilaga nr 2.
6

Revisorernas berättelse

Se bilaga nr 3 av vilken framgår att revisorn tillstyrkt att resultat- och balansräkningen fastställs
samt att styrelsen beviljas ansvarsfrihet.
7

Fastställande av balansräkningen

Mötet beslutade att fastställa balansräkningen.
8

Disposition av det ekonomiska resultatet

Beslutades att årets överskott balanseras i ny räkning.
9

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
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Sid 2 (2)

Val av föreningens ordförande för en tid av ett år

Noterades att i valberedningens förslag, bilaga 4, föreslås att till ordförande omvälja Magnus
Tunevall. Årsmötet omvalde Magnus Tunevall som ordförande.
11

Val av övriga styrelseledamöter

Omvaldes ledamöterna Berit Karlsson, Katarina af Klintberg, Christopher Friis och Py Wernstedt.
12

Val av suppleant

Johan Rydström omvaldes till suppleant.
13

Val av revisor och en ersättare för denne

Jan Carlsson omvaldes som revisor och Jan Belfrage till revisorsuppleant.
14

Val tre ledamöter i valberedningen, varav en sammankallande

Valberedningens ledamöter, Olle Thulin, Sven Holm och Christina Holgersdotter Engdahl
(sammankallande) omvaldes.
15

Mötet avslutas

Mötet avslutas i och med att svarsfristen löpte ut den 4 april.
Vid protokollet

Justerat

Christopher Friis

Jan Belfrage
Magnus Tunevall

Bilagor till originalprotokollet:
1 Röstlängd
2 Verksamhetsberättelse och bokslut
3 Revisionsberättelse
4 Valberedningens förslag
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