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Protokoll Årsmöte den 7 april 2021. 

1 Mötets öppnande och ordningsregler för videomöte. 
Kjell Svensson öppnade dagens möte och hälsade alla välkomna. 
Bengt Ejenmark som anlitats som administratör för mötet, gick igenom ordningsregler 
för mötet.  
Det var 27 medlemmar som deltog.  
Mötet hölls digitalt via Microsoft Teams. 

2 Godkännande av dagordning för mötet. 
Redovisning och beslut avseende 2019 tas först.  
Därefter körs ordinarie årsmöte 2021 med redovisning och beslut avseende 2020.  
Dagordningen godkändes. 

3 Val av ordförande för mötet. 
Kjell Svensson valdes som ordförande.   

4 Val av sekreterare för mötet. 
Agnetha Hanson valdes som sekreterare. 

5 Val av två justeringsmän, tillika rösträknare för möte, att jämte ordförande 
justera protokollet. 
Roland Peterson och Lars Gomersson valdes till justeringsmän. 
  
6 Fråga om kallelse till mötet skett på stadgeenligt sätt. 
Kallelsen till årsmötet har skett enligt våra stadgar. 
  
 2020 

7 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2019 
Inget fanns att tillägga. 

8 Ekonomisk redovisning för 2019 
Lars E redovisade föreningens ekonomi. Ekonomin ser bra ut. 

9 Revisorernas berättelse gällande 2019 
Olof Fröberg berättade att allt funnits i ordning för 2019. 
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10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen avseende verksamhetsåret 2019 
Beslut: 
Årsmötet beviljar styrelsen full ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019. 

 2021 

11 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2020 
Inget fanns att tillägga. 

12 Ekonomisk redovisning för 2020 
Lars Eliasson redovisade föreningens ekonomi. Ekonomin ser bra ut. Det är ett 
överskott p.g.a. pågående pandemi, eftersom vi inte har haft våra aktiviteter och 
sammankomster.  
Idag är vi 272 medlemmar.  

13 Revisorernas berättelse gällande 2020 
Olof Fröberg och Göran Embring har granskat den ekonomiska redovisningen och 
funnit att allt är i sin ordning för 2020 och tillstyrker att årsmötet beviljar styrelsen 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020. 

14 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen avseende verksamhetsåret 2020 
Beslut: 
Årsmötet beviljar styrelsen full ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020 samt beslutet 
att flytta årsmötet 2020 till 2021 p.g.a. rådande omständigheter med pågående 
pandemi.  

15 Rivets program för 2021 
Programmet, som är högst preliminärt, kommer att läggas ut på vår hemsida.  
Det är fortfarande osäkert om hur och när vi kan träffas.  

16 Fastställande av budget och verksamhetsplan för 2021 
Budget och verksamhetsplan godkändes av mötesdeltagarna. 

17 Fastställande av årsavgiften för år 2021 samt för år 2022 
Förslaget är oförändrad årsavgift, 200 Skr. Vilket godkändes på mötet. 
Hedersmedlem, som är avgiftsfri, är en medlem som fyllt 90 år. 

18 Val av ordförande för år 2021   (mandattid 1 år) 
I enlighet med valberedningens förslag omvaldes Kjell Svensson. 

19 Val av minst två ordinarie styrelseledamöter (mandattid 2 år) 
I enlighet med valberedningens förslag omvaldes Rita Olofsson  
och nyvaldes Hans Edvinsson, samt Nils Svensson. 

20 Val av minst två ordinarie styrelseledamöter (mandattid 1 år) 
I enlighet med valberedningens förslag omvaldes Ulf Nilsson 
och nyvaldes Birgitta Wahlström. 

21 Val av minst två suppleanter   (mandattid 1 år) 
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I enlighet med valberedningens förslag nyvaldes Hans Länsisyrjä 
och Lars Martinsson. 

22 Val av en revisor för 2 år   (mandattid 2 år) 
I enlighet med valberedningens förslag omvaldes Olof Fröberg. 

23 Val av en revisor för 1 år   (mandattid 1 år) 
I enlighet med valberedningens förslag nyvaldes Kenneth Skoglund. 
  
24 Val av en revisorssuppleant   (mandattid 1 år) 
I enlighet med valberedningens förslag nyvaldes Stefan Fläde. 

25 Val av tre personer till valberedningen varav en skall (mandattid 1 år) 
vara sammankallande 
I enlighet med ordförandes förslag omvaldes Lars Gomersson (sammankallande) 
och Yvonne Dihné. Nyvaldes gjorde Rolf Sandberg. 

26 Behandling av till styrelsen hänskjutna frågor och motioner. 
Det fanns inga frågor eller motioner att behandla. 

27 Övriga frågor och aktuellt från styrelsen 
Det finns för närvarande inget.  
Men så fort det är okej att träffas enl. FHM kommer vi ut med våra planerade 
aktiviteter. 

28 Mötets avslutande 
Kjell tackade de avgående styrelsemedlemmarna för ett gott samarbete. 
Valberedningen har gjort ett gott arbete med att finna nya styrelsemedlemmar. 
Kjell förklarade därmed dagens möte avslutat. 

…………………………..  ……………………………..             
Agnetha Hanson   Kjell Svensson 
Sekreterare   Ordförande 

…………………………… ………………………………. 
Roland Peterson  Lars Gomersson 
Justerare/Granskare  Justerare/Granskare
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