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Protokoll fört vid årsmöte den 21 april 2020, telefonmöte 

 
Deltagare: Inger Fogelberg, Kjell Fogelberg, Christer Johansson, Camilla Johansson, Sverker 

Hellström, Jan Hognert, Martina Staxäng, Miriam Sannum, Maria Bruhn, Viktor Rombrandt, 

Sindre Skansen, Margareta Nilsson, Henrik Wöhlecke 

  

 

§   1 Mötets öppnande 

 Ordföranden Inger Fogelberg öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

 

§   2 Val av ordförande för mötet 

 Till ordförande för mötet valdes Inger Fogelberg 

 

§   3 Val av sekreterare samt justerare att jämte ordförande justera protokollet 

 Till sekreterare för mötet valdes Christer Johansson 

 Till justerare valdes Kjell Fogelberg och Jan Hognert 

 

§   4 Upprättande och godkännande av röstlängd 

 En deltagarlista upprättades och denna godkändes som röstlängd 

 

§   5 Prövning av om årsmötet blivit behörigt utlyst 

 Kallelse skickades den 29 mars via mejl till 142 adressater varav 19 var 

 felaktiga. 123 bedömdes ha nåtts via mejl. Via post sändes 40 kallelser till de 

 som saknade mejladress och till 19 med felaktig mejadress  

 Årsmötet konstaterades vara utlyst i behörig ordning 

 

§   6 Beslut om fastställande av styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut 

 Innan mötet har styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut mejlats ut till 

 samtliga deltagare. 

 Det beslutades att godkänna dessa. Handlingarna bilägges protokollet 

 

§   7 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning 

 Årsmötet beslutade att fastställa resultat- och balansräkning 

 Handlingarna bilägges protokollet 

 

§   8 Revisorernas berättelse 

 Innan mötet har revisorernas berättelse mejlats ut till samtliga deltagare i mötet. 

 Revisionsberättelsen föredrogs av Anne Sörqvist/revisor 

 Revisionsberättelsen bilägges protokollet 

 

§   9 Beslut om disposition av årets resultat 

 Beslutades att årets resultat, ett överskott på 80730,70 kr ska överföras i ny 

 räkning 

 

§  10 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 

 Styrelseledamöterna beviljades ansvarsfrihet. Beslutet var enhälligt dvs ingen 

 röstade mot att bevilja ansvarsfrihet 
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§  11 Fastställande av ersättning till styrelsen och revisorerna 

 Årsmötet beslutade om oförändrade arvoden enligt nedanstående 

  Arvoden Milersättning 

 Möten inom den egna organisationen 0 kr 18,50 kr/mil  

 Ingen restidsersättning 

 Möten utanför den egna organisationen 187,50 kr/ tim 18,50 kr/mil  

 Max 8 timmar per dag samt ingen restidsersättning  

  

§  12 Fastställande av årsavgift för 2020 

 Oförändrat ingen medlemsavgift  

 

§  13 Fastställande av verksamhetsplan och budget för 2020 

 Observeras bör att verksamhetsplanen med största sannolikhet kan komma att 

 påverkas av Coronaviset och den pågående pandemin  

 Verksamhetsplanen godkändes dock ska Camilla Johansson göra tillägg 

 angående digital medverkan i Studieförbundens utbud 

 Diskuterades också förslag till olika digitala mötesformer som exempelvis

 Zoom, Skype. 

 

§  14 Val av styrelse 

 A) ordförande Inger Fogelberg,  omval på 1 år 

 ledamöter  Christer Johansson omval på 2 år 

  Camilla Johansson omval på 2 år 

  Miriam Sannum nyval på 2 år 

 Ledamöter som har 1 år kvar: 

 Kjell Fogelberg 

 Jan Hognert 

 Sverker Hellström 

  

 Ersättare 

 Anders Perme omval 1år 

 Leif Johansson omval 1 år 

 Karin Westphal omval 1 år 

 Sindre Skansen nyval 1år 

 Maria Bruhn nyval 1 år 

 Viktor Rombrandt nyval 1 år 

 Carina Torstensson nyval 1 år 

  

 B) Val av revisorer och revisorssuppleanter 

Revisorer omval av Anne Sörqvist 1 år, sammankallande

 omval av Uno Lövgren  1 år 

Revisorssuppleant  omval av Lars Hognert   1 år
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§  14 forts C) Val av ombud till höstmöte och årsmöte i HSSL riks. 2 ord. + 2 ers. 

 Årsmötet valde ordföranden och vice ordföranden till ombud på 

 riksorganisationens årsmöte och höstmöte.  

 Styrelsen fick i uppdrag att bland styrelsens ledamöter välja  

 2 ersättare samt 

 2 ungdomar under 30 år 

 

§  15 Val av valberedning ledamöter och sammankallande 

 Omval Eivor Johansson 1 år, sammankallande 

 Omval Elsie Hellström 1 år  

 Omval Torgny Arvidsson 1 år   

 

§  16 Behandling av inkomna motioner och förslag 

 Fanns inga motioner eller förslag att behandla 

 

§  17 Mötets avslutande 

 Mötets ordförande Inger Fogelberg avtackade Martina Staxäng, Eva Aronsson-

 Johansson och Helen Axelsson- Öststorm som lämnar sina uppdrag i HSSL 

 Fyrbodal  samt önskade dem välkommen åter.  

 De nya styrelseledamöterna hälsades välkomna och tackades för att de via mejl 

 lämnat ego-presentationer  som har utsänts till mötesdeltagarna. 

 Vidare tackade hon mötesdeltagarna för visat intresse och förklarade 

 årsmötet för  avslutat. 

 

 Kjell Fogelberg påminde om att Landsbygdsriksdagen är framflyttad till 23-25 

 april 2021och att det finns möjlighet för fler att anmäla sig. 

 

 

 

Inger Fogelberg   Christer Johansson 

Mötesordförande   Mötessekreterare 

 

 

 

Kjell Fogelberg   Jan Hognert 

Justerare    Justerare 
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