PROTOKOLL

Årsmöte i Arbetsrättsliga föreningen
16 december 2020

§1
Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs.
Årsmötet har, på grund av de restriktioner som gäller med anledning av den pandemi som råder,
genomförts genom att årsmötesprotokollet, den 30 november 2020, lagts ut på föreningens hemsida
och skickats till alla medlemmar som har uppgivit e-postadress, med uppmaning att inkomma med
eventuella invändningar senast den 15 december 2020.
§2
Styrelsens förvaltningsberättelse
Förvaltningsberättelsen, bilaga 1, godkänns och läggs till handlingarna.
§3
Revisorernas berättelse samt fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Revisionsberättelsen finns tillgänglig på föreningens hemsida.
Årsmötet beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.
§4
Fastställande av balansräkningen
Årsmötet fastställer balansräkningen.
§5
Styrelsens eller enskilda medlemmars förslag
Det fanns inga anmälda förslag från enskilda medlemmar eller styrelsen.
§6
Val av ordförande
Cathrine Lilja Hansson omväljs till ordförande för föreningen.
§7
Fastställande av antalet övriga styrelseledamöter och val av dessa
Årsmötet beslutar antalet övriga styrelseledamöter ska vara 10, dvs. exklusive ordföranden.
Martin Westfelt, Magnus Lundberg och Lena Maier Söderberg har avböjt omval.
Malin Wulkan (chefsjurist på Unionen), Lise Donovan (jurist på TCO) och Jenny Wahlbäck (jurist på
Saco) har nominerats som nya ledamöter.

Följande personer väljs till ledamöter i styrelsen.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ronnie Eklund
Claes-Mikael Ståhl (tidigare Jonsson)
Niklas Beckman
Petra Herzfeld Olsson
Ola Brinnen
Åsa Gotthardsson
Tomas Björk
Malin Wulkan
Lise Donovan
Jenny Wahlbäck

omval
omval
omval
omval
omval
omval
omval

§8
Val av två revisorer jämte suppleanter för dem
Andreas Edenman och Jonas Stålnacke utses till revisorer
Veera Littmarck och Kerstin Ahlberg utses som revisorssuppleanter.
§9
Fastställande av årsavgifter
Årsmötet fastställer årsavgiften till 300 kronor för enskild individ, 100 kr för studerande, 500 kr för
organisation i egenskap av stödjande medlem och 100 kr till den internationella sammanslutningen,
dvs. oförändrade avgifter.
Det antecknas att studerandeavgift, enligt tidigare årsmötesbeslut, kan betalas under maximalt fem år.
§ 10
Övriga frågor
Inga övriga frågor finns anmälda.

Vid protokollet:

__________________________
Ola Brinnen

