Protokoll fört vid årsmöte per capsulam med Jolosällskapet 2021-04-28
§1

Sällskapets ordförande Anders Sandström öppnade mötet.
Anders Sandström valdes till ordförande för mötet och Torbjörn Suneson till
sekreterare.

§2

Yvonne Wetterling och Maud Sandström valdes till justeringspersoner.

§3

Årsmötet befanns vara stadgeenligt utlyst.
Vid styrelsens möte den 25/2 2021 konstaterades att något fysiskt årsmöte inte skulle
gå att genomföra förrän tidigast i höst. Styrelsen beslöt därför att genomföra årsmötet
per capsulam. Detta protokoll upprättades och skickades till medlemmarna 20/3 2021.
Medlemmarna gavs möjlighet att till den 14/4 2021 inkomma med synpunkter på
protokollet.

§4

Verksamhetsberättelsen för 2020 och den ekonomiska redogörelsen med resultat- och
balansräkning har utsänts till medlemmarna den 20/3 2021. Verksamhetsberättelsen
(bilaga 1) godkändes och lades till handlingarna.

§5

Revisionsberättelsen (bilaga 2) har sänts ut till medlemmarna 20/3 2021. Revisorerna
föreslog årsmötet att fastställa resultat- och balansräkning samt att styrelsen skulle
beviljas ansvarsfrihet för sin förvaltning under det gångna verksamhetsåret 2020.

§6

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret samt
fastställde resultat- och balansräkning enligt revisorernas förslag.

§7

Styrelsen informerade om planerade aktiviteter 2021. Med reservation för
konsekvenser av den pågående pandemin planeras följande aktiviteter:
 Utdelning av Jolopriset 2020 till Johanna Frändén. Eventuellt under första halvåret
2021 med möjlighet att ta del av utdelning och tacktal digitalt.
 Utdelning av Jolopriset 2021 efter sommaren.
 Deltagande i 2021 års bokmässa 23-26/9 2021 om den genomförs fysiskt (IRL).
 2021 års Joloresa går om den blir av till Göteborg och Skagen i september. Styrelsen
återkommer i maj 2021 med besked om resan genomförs.

§8

Årsmötet beslöt att årsavgiften för nästkommande år (2022) skall vara 150 kr, d.v.s.
oförändrad.

§9

Val till styrelsen.
Följande styrelsemedlemmars mandatperiod utgår under 2021: Johan Erséus, Kerstin
Matz, Erik Ohlsson, Olof Sandström och Kristian Wedel. Därtill har en plats i styrelsen
blivit vakant till följd av Claës Forsbergs bortgång.
Valberedningen föreslår
 omval som ledamöter på tre år av Johan Erséus, Kerstin Matz, Erik Ohlsson, Olof
Sandström och Kristian Wedel, samt
 nyval på tre år av Hanne Fokdal Barnekow.
Årsmötet beslöt enligt valberedningens förslag.

§10

Val av ordförande och skattmästare.
Mandatperioden som ordförande och skattmästare är tre år. I år går mandatperioden
ut för båda posterna.

Valberedningen föreslår omval på tre år av Anders Sandström som ordförande och
Anders Hedberg som skattmästare.
Årsmötet beslöt enligt valberedningens förslag.
Det antecknades att styrelsen, efter genomförda val, består av följande ledamöter:
Anders Sandström, ordförande, Anders Hedberg, skattmästare, Torbjörn Suneson,
sekreterare, Olof Sandström, medlemsansvarig, Torkel Danielsson, webansvarig,
Kristian Wedel, webansvarig, Johan Erséus, ledamot, Hanne Fokdal Barnekow,
ledamot, Erik Ohlsson, ledamot, Kerstin Matz, ledamot, ledamot, Willy Svahn, ledamot.
§11

Val av revisorer.
Det antecknades att Nils Bovin och Håkan Palm som revisorer, samt Gunnar Hedin som
revisorsersättare valdes på tre år vid årsmötet 2020.

§12

Val av valberedning.
Årsmötet valde som sammankallande: Suzanne Fredborg (omval), och som ledamot
Lars Samuelsson, (omval) på tre år. Årsmötet uppmuntrade valberedningen att till
kommande styrelseval verka för en större balans mellan kvinnor och män i styrelsen.

§12

Mötet avslutades.
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