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1. Årsmötets öppnande. 
Carola välkomnar och öppnar mötet 

2. Val av årsmötesordförande. 
Magnus Karlsson 

3. Styrelsens anmälan av sekreterare. 
Emilia Svenmyr 

4. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, att tillsammans med årsmötesordförande justera 
mötets protokoll. 
Annette Svensson och Helene Ginstmark Syréhn  

5. Beslut om närvaro och yttranderätt förutom av personer enligt §7 moment 2. 
Om det skulle finnas ett behov om någon icke medlem skulle närvara fastställer vi detta då. 

6. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst.  
Svar ja. Kallelsen skickades ut via mail och brev i mitten av december. Även något anslag på 
hemsidan. 

7. Fastställande av röstlängd. 
Om det skulle vara behov av det fastställer vi röstlängden i det läget.  

8. Fastställande av dagordning. 
Dagordningen fastställdes 

9. Genomgång av: 
a) Styrelsens berättelse för det gångna året. 
b) Balans- och resultaträkning. 
Lånet syns inte med i balansräkningen då den betalningen gått ut efter nyår 
c) Revisorernas berättelse för det gångna året. 
Revisorerna ger styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020 

10. Fastställande av resultat- och balansräkning. 
Mötet fastställer resultat- och balansräkning! 

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter. 
Mötet är eniga om att ge styrelsen ansvarsfrihet  

12. Genomgång av styrelsen förslag avseende: 
a) Verksamhetsplan för 2021. 
b) Rambudget för 2021. 
c) Styrelsens förslag till klubbavgift för nästkommande verksamhetsår. 
Styrelsen föreslår oförändrad klubbavgift. 

13. Beslut i ärenden enligt punkt 12. 
Mötet fastställer verksamhetsplanen för 2021 
Mötet fastställer rambudget med -119 kr 
Mötet fastställer lokalavgiften för 2022 
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14. Val av lokalklubbsstyrelse enligt § 8 moment 1 samt beslut om suppleanternas 
tjänstgöringsordning. 
Ordförande– Carola Karlsson - 1 år - omval 
Sekreterare – Sylvia Johansson - 2 år - omval 
Ledamot - Emilia Svenmyr - 2 år - omval 
Suppleant 1 – Elisabeth Kullman 1 år - omval 
Suppleant 2 - Kerstin Frankki 2 år - nyval 
Suppleant 3 - Hans Andersson 2 år - nyval 
Mötet beslutar att godkänna  valberedningens förslag. 

15. Val av revisorer och revisorssuppleant enligt § 9 
Revisor - Sussie Cavallin - 1 år - omval 
Revisor - Pierina Karlsson - 1 år - omval 
Revisorsuppleant 2 - Göran Berntsson - 1 år 
Om ytterligare förslag om revisorsuppleanter dyker upp ska detta tas upp på ett medlemsmöte 
Mötet godkänner valberedningens förslag. 

16. Val av valberedning 
Mötet har enhälligt valt Ulla Pettersson som sammankallande i valberedningen på 1 år  
Johanna Bernström valdes till ledamot i valberedningen – fyllnadsval på 1 år 
Vakkant – som tillsätts under första medlemsmötet som ska vara på 2 år 

17. Beslut om omedelbar justering av punkterna 12 och 14–16. 
Omedelbar justering av punkterna 12 och 14-16 godkändes av årsmötet. 

18. Beslut om lokalklubbsstyrelsens förslag i ärenden samt motioner som inte behandlats under 
punkt 12. 
Inga motioner har kommit in. 

19. Årsmötets avslutande 
Magnus Karlsson tackar för förtroendet och återlämnar ordet till Carola Karlsson. 
Carola tackar för deltagandet och avslutar mötet 
 

Vid protokollet  
 
 
 
_______________________ 

Emilia Svenmyr 
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Årsmötesordförande Magnus Karlsson 
 
 
________________________________ 

 

 

 

 

Protokolljusterare   Protokolljusterare 

 

_________________________  _______________________ 

Annette Svensson   Helene Ginstmark Syréhn 


