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    Protokoll vid digitalt 

årsmöte 14 april 2021 

 

 

§1.Mötet öppnas av ordförande och de närvarande hälsas välkomna  

§2. Till kvällens möte utses: 

Ordförande, Hans Erik Näslund 

Sekreterare, Christina Antonsen 

Justerare, Lennart Häggqvist och Erik Löfgren, tillika rösträknare 

§3.Röstlängden utgörs av årsmötets deltagare som föranmälts  

§4.Fråga om kallelse skett stadgeenligt besvaras med ja, den har skett skriftligt via e-

post och via FB-sidor och hemsida.  

§5 Styrelsens verksamhets- och redovisningshandlingar, redovisas muntligt och bif. 

som bilagor  

§6 Balansräkning fastställs och redovisas i bilaga 

§7. Revisorernas berättelse Bilaga 

§8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. Mötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet enligt 

revisorernas rekommendation. 

§9. Budget och verksamhetsplan för kommande verksamhetsår fastställs. Bilaga 

§ 10. Fastställande av årsavgift. Mötet beslutar att ingen medlemsavgift ska finnas 

§ 11.Förslag och motioner till årsmötet. Inga har inkommit 
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§ 12.Val av styrelseledamöter och personliga suppleanter för dessa 

Ordinarie ledamöter 

Erik Löfgren omval 2 år 

Märta Högstedt, omval 2 år 

Lennart Häggqvist, omval 2 år 

Hans Erik Näslund, 1 år kvar 

Sirpa Matkala, 1 år kvar 

Leif Edh, 1 år kvar 

Christina Antonsen,1 år kvar 

Suppleanter 1 år 

Monika Bäcklund, omval 

Göran Hällström, omval 

Marina Viström, omval 

Emilia Rapp, omval 

Lena Schmidt, omval 

Gunilla Lundin, nyval 

Ove Eliasson, nyval 

 

§13. Till ordförande omvaldes Hans Erik Näslund 

§14. Till ordinarie revisorer valdes

      Marina Larserud Hagstedt, nyval  

Lennart Bjärmqvist, omval 

Suppleanter: 

Erland Nordström, omval 

Ulla Netterlund, omval 
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§15. Val av valberedning för nästa verksamhetsår 

Anders Bodin, omval 

Bengt Rönnqvist, omval 

Helene Wikner, omval 

§ 16. Inga övriga frågor 

Ordförande önskar de nya ledamöterna välkomna, avslutar mötet och tackar 

för visat intresse  

 

 

 

Christina Antonsen, sekr,  Hans Erik Näslund, ordf. 

 

Erik Löfgren, just.   Lennart Häggqvist, just 


