
Protokoll för Extra föreningsmöte 2021
Zoom, onsdag 16 juni 2021, kl. 18-19.

Närvarande: Mats Erixon, Lisa Fröbel, Karin Westerlund, Leif Björk, Sigrid Larsson,
Jonny Wikström, Eva-Lisa Eriksson, Leo Persson, Ulf Martini, Staffan Bond, Åke
Henriksson och Marc Meijer.

1. Mötets öppnande

Ordförande Lisa Fröbel öppnar mötet och hälsar deltagarna välkomna.

2. Val av ordförande för årsmötet

Lisa Fröbel valdes till ordförande

3. Val av mötessekreterare

Marc Meijer valdes till sekreterare

4. Godkännande av röstlängd

Årsmötet godkände röstlängden på 12 (se bifogad deltagarlista).

5. Val av två ombud att jämte ordförande justera årsmötets protokoll

Staffan Bond och Leo Persson valdes att justera protokollet.

6. Val av rösträknare

Staffan Bond och Leo Persson valdes till rösträknare.

7. Fråga om årsmötet utlysts i behörig ordning



Inbjudan har gått ut till alla medlemmar i medlemsregistret tisdagen den 1 juni samt

en påminnelse med handlingarna på måndagen den 7 juni.

Årsmötet anser att årsmötet utlysts i behörig ordning.

8. Godkännande av dagordningen

Årsmötet godkänner dagordningen.

9. Revisorernas berättelse

Revisor Åke Henriksson läste upp revisorernas berättelse, gick genom verksamhetens
ekonomi och föreslog att styrelsen beviljas ansvarsfrihet.

Årsmötet godkände revisionsberättelsen och beslutade att lägga den till handlingarna.

10. Fastställande av resultat och balansräkning

Årsmötet godkände resultat och balansräkning och beslutade att lägga den till handlingarna.

11. Beslut om ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret

Årsmötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

12. Stadgeändring

För att verkställa beslutet om två ordförande i styrelsen krävs en stadgeändring. Beslut
om ändringar av stadgar fattas med minst två tredjedelar av antalet godkända avgivna
röster vid två på varandra följande föreningsmöten, varav ett ska vara årsmöte. Förslag
på ändring i 11§ 3st:

“Styrelsens arbete leds av en ordförande som väljs för ett år.”

ersätts med:

“Styrelsens arbete leds av två ordförande, en kvinna och en man, som väljs för ett år
vardera. Dessa kommer inbördes överens om, hur arbetet ska fördelas och utgör
styrelsens presidium.”

i enlighet med formuleringen från Riksorganisationen Hela Sverige ska leva.



Årsmötet har den 24 maj beslutat att anta stadgeändringen enligt förslaget.

Extra föreningsmötet beslutar att anta stadgeändringen enligt förslaget.

13. Val av andra ordföranden

Årsmötet beslutade att välja Marc (Johannes) Meijer som andra ordförande enligt de nya
stadgar.

14. Mötets avslutande

Ordförande Lisa Fröbel avslutade mötet kl 18.25.

Ordförande: Sekreterare/ordförande:

Lisa Fröbel Marc Meijer

Justeras: Justeras:

Staffan Bond Leo Persson

Protokollet skrivs under digitalt.

Deltagarlista:

HSSL Dalarnas Årsmöte

2021

Anmälda/Närvaro

Namn Förening Email

1 Mats Erixon HSSL Dalarna mats@helasverigedalarna.se

2 Lisa Fröbel HSSL Dalarna lisa@helasverigedalarna.se



3 Karin Westerlund HSSL Dalarna karin@helasverigedalarna.se

4 Leif Björk HSSL Dalarna leif@helasverigedalarna.se

5 Sigrid Larsson HSSL Dalarna sigrid@helasverigedalarna.se

6 Ulf Martini HSSL Dalarna ulf@helasverigedalarna.se

7 Marc Meijer HSSL Dalarna marc@helasverigedalarna.se

8 Jonny Wikström Siljansnäs resurs jonny.wikstrom@gmail.com

9 Leo Persson Älvdalens Kommunbyaråd leo.projektcenter@gmail.com

10 Eva-Lisa Eriksson Dalarnas Bygdegårdsdistrikt evalisa.er@gmail.com

11 Åke Henriksson Lamborns byförening ake.henriksson@falun.se

12 Staffan Bond Sollerö sockenförening staffan.bond@telia.com


