
 
 

 

PROTOKOLL. 
ÅRSMÖTE 
Hela Sverige ska leva, länsavdelning X-ing Gävleborg 
Datum: 2020-05-10 
Tid: 19.00-20.30 
Plats: Zoom 
Närvarande: Se bifogad Deltagarlista  
 
 
§1. Mötets öppnande 

 Ordförande Jenny Breslin hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 

§2. Val av ordförande för mötet 
       Årsmötet beslutade att välja Olle Persson till ordförande för mötet. 

 
§3. Val av sekreterare för mötet 

  Årsmötet beslutade att välja Kenneth Norén till sekreterare för mötet. 
 

§4. Godkännande av röstlängd  
  Årsmötet beslutade att godkänna bifogad deltagarlista som underlag för eventuell omröstning. 
  Se Bilaga 1: Röstlängd 

 
§5. Val av två ombud att jämte ordförande justera mötesprotokollet, tillika rösträknare 
       Årsmötet beslutade att välja Helena Näslund och Thomas Backan som justerare,  
       tillika rösträknare. 
 
§6. Fråga om årsmötet utlysts i stadgeenlig ordning 
       Årsmötet beslutade att anse att årsmötet utlysts i stadgeenlig ordning. 
 
§7. Godkännande av dagordning samt anmälan av övriga frågor  

  Årsmötet beslutade att godkänna dagordningen för mötet. Inga övriga frågor har anmälts 
  till årsmötet i förväg. 
 

§8. Styrelsens verksamhetsberättelse 
  Ordförande Jenny Breslin presenterade verksamhetsberättelsen för det gångna 
  verksamhetsåret. Se Bilaga 2: Verksamhetsberättelse. 
  Årsmötet beslutade att godkänna verksamhetsberättelsen och att lägga den till handlingarna. 



 
 

 
 

 
 

§9.  Resultat- och balansräkning 
        Kassören Bo-Martin Carlsson presenterade resultat- och balansräkningen för det gångna 
        verksamhetsåret. Föreningens ordinarie verksamhet visade ett positivt resultat med 20 tkr. 
        Se Bilaga 3: Resultat- och balansräkning. 
        Årsmötet beslutade att godkänna resultat- och balansräkningen och att lägga dessa till 
        handlingarna. 
 
§10. Revisorernas berättelse 
         Revisionsberättelsen för det gångna verksamhetsåret presenterades för årsmötet. 
         I denna föreslog revisorerna årsmötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna 
         verksamhetsåret. 
 
§11. Beslut om ansvarsfrihet 
         Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 
 
§12. Beslut i anledning av vinst eller förlust 

    Årsmötet beslutade att överföra verksamhetsårets resultat i ny räkning. 
 

§13. Beslut om årsavgift för medlemmar 
         Årsmötet beslutade att ingen årsavgift ska utgå för medlemmar i föreningen. 
 
§14. Beslut om arvoden och ersättningar till förtroendevalda 
         Årsmötet beslutade att mötesarvode för styrelseledamot utgår med 500 kronor för halvdag 
         (mötestid upp till 4 timmar), alternativt 1.000 kronor för heldag (mötestid över 4 timmar), 
         vid styrelsemöte i föreningen eller vid deltagande i Riks arrangemang och i andra 
         arrangemang på X-ings uppdrag, samtliga oavsett mötesform. 
         Årsmötet beslutade att reseersättning utgår vid resa till/från möte, konferens eller annat 
         arrangemang i föreningen eller vid deltagande i Riks arrangemang och i andra arrangemang 
         på X-ings uppdrag. Ersättning ges mot kvitto vid utlägg med allmänna färdmedel, alternativt 
         18,50 kronor/mil vid resa med egen bil. 
 
§15. Fastställande av antal ledamöter och ersättare i styrelsen 
         Årsmötet beslutade att fastsätta antalet ledamöter i styrelsen till nio ordinarie ledamöter och  
         inga ersättare. 
 
§16. Val av styrelse 
         Ordförande: Kvarstående Jenny Breslin.  
         Beslut: Nyval Olle Persson (2 år). 
         Kassör: Avgående Bo-Martin Carlsson.  
         Beslut: Nyval Marikka Germer (1 år). 



 
 

 
 

         Övriga ledamöter: Kvarstående Ola Nilsson. Avgående: Håkan Flodin, Kevin Sjögren. 
         Beslut: Omval Thomas Backan (2 år). Nyval Kenneth Norén (1 år), Lisbeth Thyrén (1 år), 

    Mats Leivig (2 år), Sven-Gunnar Englund (2 år) 
 

§ 17. Val av revisorer jämte ersättare 
         Avgående: Anita Bodin.  
         Beslut: Omval Lena Husén (1 år). Nyval: Lena Åkerlind (1år). Ersättare: Omval Ingbritt 
         Sundin (1 år) 
 
§18. Val av valberedning 
         Kvarstående: Irene Frank 
         Beslut: Omval Ingrid Olsson, tillika sammankallande (2 år), Svante Wallberg (2 år) 
 
§19. Behandling av inkomna motioner 
         Inga motioner hade inkommit. 
 
§20. Fråga om eventuella justeringar i budget och verksamhetsplan 
         Den rådande coronapandemin kommer att påverka föreningens verksamhet under året  
         och därmed också dess budget. Styrelsens bedömning är att det rådande 

    läget troligtvis gör att föreningens kostnader kortsiktigt påverkas positivt, och föreslår 
   därför att budget och verksamhetsplan för det kommande året lämnas oförändrade. 
   Årsmötet beslutade att lagd budget och verksamhetsplan ligger kvar utan justeringar. 

 
§21. Övriga frågor att hänskjuta till styrelsen 
         Inga frågor fanns att hänskjuta till styrelsen. 
 
§22. Mötets avslutning 
         Mötesordförande Olle Persson tackade alla närvarande via Zoom runt om i länet, 
         överlämnade ordet till Jenny Breslin som framförde ett lika stort tack till alla 
         och därefter förklarade mötet avslutat. 
 
 
…………………………………………………………………….       …………………………………………………………………. 
Mötesordförande Olle Persson                                 Mötessekreterare Kenneth Norén 
 
 
…………………………………………………………………….       …………………………………………………………………. 
Protokolljusterare Helena Näslund                          Protokolljusterare Thomas Backan 

 
 
 



 
 

 
 

  
           
 

 


