
   Årsmötesprotokoll 

   2021-10-28 

 

Plats:  

Föreningens lokal på Kronobäck 

Närvarande: 

Irene Holm  Helen Lindeborg Tommy Englund  

Christina Englund Elisabeth Odarp Berith Jönsson 

Gull Strömberg Carsten Karkov Börje Jonsson 

Christer Andersson Gun Karlsson  Siv Hildingsson 

Gunilla Söderberg Michael Pettersson Laila Fältman 

 

§ 1 Godkännande av föredragningslistan 

Föredragningslistan (bilaga 1) presenterades och godkändes av årsmötet utan tillägg. 

§ 2 Val av ordförande att leda årsmötet 

Irene Holm valdes till mötesordförande.  

§ 3 Val av sekreterare att skriva årsmötets protokoll  

Helen Lindeborg valdes till sekreterare för mötet. 

§ 4 Val av två justerare 

Michael Pettersson och Tommy Englund valdes att justera protokollet. 

§ 5 Val av två rösträknare  

Michael Pettersson och Tommy Englund valdes till rösträknare. 

§ 6 Godkännande av mötets utlysande 

Tid och plats för årsmötet har varit angivit på föreningens hemsida. 

Medlemmar som angivit mejladress har också kallats via e-post. 

Årsmötet godkände mötets utlysande. 

§ 7 Styrelsens verksamhetsberättelse 

Helen Lindeborg läste upp styrelsens verksamhetsberättelse. (bilaga 2) 

Den godkändes och lades till handlingarna. 

§ 8 Styrelsens ekonomiska berättelse 

Börje Jonsson presenterade den ekonomiska berättelsen samt balansrapport och 

resultatrapport. Den ekonomiska berättelsen med rapporterna biläggs protokollet. 

(bilaga 3) 

Årsmötet beslutade att godkänna den ekonomiska berättelsen. 

§ 9 Revisorernas berättelse 

Tommy Englund läste upp revisorernas berättelse (bilaga 4) som föreslog att årsmötet 

beviljar styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 

§ 10 Ansvarsfrihet för styrelsen   

Årsmötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 



§ 11 Val av ordförande för föreningen 

Irene Holm valdes som ordförande på två år vid årsmötet 2020. 

§ 12 Val av övriga ordinarie ledamöter till styrelsen 

Gull Strömberg, Elisabeth Odarp och Dorota Nygaard (samtliga omval) valdes till 

ledamöter på 2 år.  

§ 13 Val av ersättare/suppleanter till styrelsen 

Årsmötet beslutade att välja Hans Kihlbaum och Berith Jönsson (båda omval) till 

suppleanter i styrelsen på ett år. 

§ 14 Val av revisorer och ersättare för dessa 

Årsmötet beslutade att välja Göran Wretås (nyval) och Krister Kronzell (nyval) som 

revisorer, samt Tommy Englund (omval) som ersättare för dessa.  

Samtliga väljs på ett år. 

§ 15 Val av valberedning 

Årsmötet beslutade att välja Michael Pettersson som ordinarie ledamot, även 

sammankallande, och Gull Strömberg som ersättare i valberedningen. Styrelsen får i 

uppdrag att utse ytterligare en ledamot i valberedningen. Samtliga väljs på ett år. 

§ 16 Beslut om storlek på medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår 

Mötet beslutade att medlemsavgiften ska vara oförändrad, 100 SEK, nästkommande 

verksamhetsår dvs. 2022-2023. 

§ 17 Anmälda frågor 

Inga frågor hade anmälts till årsmötet. 

§ 18 Mötet avslutas 

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 

Mötet avslutades med att Irene berättade om den pågående utställningen i Svinhuset. Mötet gav 

styrelsen uppdraget att förbereda var delar av utställningen ska förvaras efter tiden i Svinhuset. 

Ordförande presenterade även information om den kommande Skymningskvällen med uppträde av 

eldshowen ”Fatta eld” och musikanten ”Fornfela”. 

Efter mötet höll Gunilla Söderberg ett uppskattat föredrag med bred information om ortsnamns 

uppkomst och betydelse. 

 

 ___________________________________  ________________________________  

Irene Holm, ordförande   Helen Lindeborg, sekreterare 

 

 

___________________________________           ________________________________  

Michael Pettersson, justerare  Tommy Englund, justerare 

   

 


