
StiNMLAND

PROTOKOLL

Fört vid Årsmöte i Hela Sverige ska leva Sörmland tisdagen den 11 maj2O2L.

§ 1. Årsmötets öppnade

Ordföranden Erik Granbeck hälsade alla välkomna till mötet, digitalt årsmöte.

§ 2. Fastställande av dagordning

Den framlagda dagordningen godkändes av mötet.

§ 3. Val av årsmötets ordförande, sekreterare samt två justerare tillika rösträknare

Valberedningens förslag till ordförande för mötet, Karin Andersson, godkändes. Till

sekreterare föreslog valberedningen Leif Lundborg, som godkändes av mötet.

Tilljusterare och tillika rösträknare valdes Carla Svensson och Regina Westas-Stedt.

§ 4. Fastställande av röstlängd

Röstlängden fastställdes till 19 st. röstberättigade deltagare.

§ 5. Fråga om årsmötets behöriga utlysande

Kallelse har i enlighet med stadgarna skickats ut två veckor innan mötet. Mötet beslutar att

årsmötet blivit behörigt utlYst.
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§ 5. Styrelsens berättelse för det gångna räkenskapsåret

Verksamhetsberättelsen har skickats till samtliga anmälda till årsmötet. Ordföranden Erik
Granbeck föredrog i korthet verksamhetsberättelsen som därefter lades till handlingarna.

§ 7. Revisorernas berättelse

Revisorerna Gunnar Casserstedt och Larz Johansson redogjorde för genomfört
revisionsarbetet. Mötet beslutade lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

§ 8. Fastställande av resultat- och balansräkning

Regina föredrog av styrelsen upprättad resultat- och balansräkningen som därefter lades till
handlingarna. Årets överskott uppgår till 39 326,61, kronor.

§ 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Mötet beslutade enhälligt att ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§ 10. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust

Föreningens vinst på 39 326,6L kronor som redovisades i § B föreslogs av styrelsen att gå in i

ny räkning för verksamhetsåret zOZt. Detta godkändes av mötet.

§ 11. Val av ordförande

Valberedningen föreslog Erik Granbeck till ordförande för ett år. Mötet godkände förslaget.

§ 12. Val av övriga styrelseledamöter och ersättare

Rocco Gustafsson, Eva Strömvall och Annica Gustafsson har ett år kvar på sin mandatperiod.

Elin Ericsson ersättare har avsagt sig sitt uppdrag'

Annica Gustafsson avsade sig sitt uppdrag som styrelseledamot men kan sitta kvar som

ersättare under ett år.

Marlene Lindström avsade sig"sin kandidatur som styrelseledamot.

Antalet ledamöter till styrelsen blir nio personer vilket stämmer med stadgarna.
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Valberedningens förslag till val av styrelse blir

Berit Christoffersson, omval för två år som ledamot

Ewa Callhammar, omval för två år som ledamot

Leif Lundborg, omval för två år som ledamot

Regina Westas-Stedt, omval för två år som ledamot

Carla Svenson, omval för två år som ledamot

Annica Gustafsson, nyval för ett år som ersättare

Mötet godkände enhälligt valberedningen förslag.

§ 13. Val av revisorer

Mötet beslutade enligt valberedningens förslag att välja Gunnar Casserstedt och Larz

Johansson till revisorer för en tid av ett år med den förstnämnde som sammankallande.

§ 14. Val av valberedning

Mötet beslöt på förslag från Erik Granbeck att valberedningen ska bestå av följande personer

Hugo Rundberg, Peter Eklund och Martina Hallström med Hugo som sammankallande.

Mötet beslöt i enlighet med förslaget.

§ 15. Beslut om årsavgift/medlemsavgift

Mötet beslutade enligt styrelsens förslag att inte ta ut någon årsavgift.

§ 16. Beslut om arvode till styrelse och revisorer

Styrelsens förslag är att fortsätta som tidigare med ett mötesarvode på 500 kr samt 18:50

kr/mil i reseersättning vid möten.

Därutöver ett arvode vid av styrelsen beslutade aktiviteter, möten och liknande på 500

krlhalvdag och L000 krlheldag.

Styrelsen har dessutom haft 25 000 kr att disponera och besluta om avseende olika

arbetsuppgifter kopplade till styrelsens och föreningens arbete och uppdrag'

Ersättningen till revisorerna föreslås uppgå till 6 000 kronor att fördela mellan ledamöterna.

Mötet beslöt i enlighet med styrelsens förslag.
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§ 17. Godkännande av budget och verksamhetsplan för det kommande året

Erik och Regina gick igenom utskickad verksamhetsplan och budget. Rocca informerade om
årets Landsbygdsting den 28 maj.

Mötet beslöt enhälligt att godkänna verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret zOZt.

§ 18. Av styrelsen hänskjutna frågor

Styrelsen har gjort ett förslag till nya stadgar för föreningen. Carla föredrog det utskickade
förslaget. Mötet beslöt godkänna förslaget.

§ 19. Enligt stadgeenlig ordning inkomna ärenden/motioner

lnga handlingar har inkommit.

§ 20. Medlemskap i Hela Sverige ska leva Södermanland

Regina föredrog vad som ska gälla för medlemskap i föreningen. Mötet beslöt godkänna

förslaget.

§ 21. Mötet avslutande

Mötets ordförande Karin Andersson förklarade mötet avslutat. Erik Granbeck tackade Karin

för ett som alltid väl genomfört årsmöte. Erik tackade för sitt uppdrag som ordförande för

kommande verksamhetsår.

Vid protokollet
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Carla SVensson
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