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Lennart Johansson, ordförande för räkenskapsår 2021 öppnade det stadgeenliga mötet och tiäfs_a{i'-= ,:: 
alla välkomna ::- · ~ · · :::t .·' . 

1. Lennart Johansson valdes till mötets ordförande 
2. Val av mötets protokollförare: Nicklas Björk 
3. Fastställande av röstlängd 

Röstlängden beslutades till 19 st röster, en för varje medlem 
4. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare 

Andreas Mathiasson och Anders Alverstrand 
5. Dagordningen godkändes enligt distribuerat förslag 
6. Årsmötet har utlysts i stadgeenlig ordning 
7. StyreJsens årsredovisning av det gångna räkenskapsåret 

Åsa presenterar några detaljer ur årsredovisningen. 
8. Revisorernas berättelse 

Revisorernas berättelse godkändes 
9. Fastställande ~v resultat- och balansräkning 

Mötet godkänner 
10. Beslut om disposition av föreningens vinst eller förlust 

Styrelsens förslag att vinsten överföres i ny räkning godtogs. 
11. Ansvarsfrihet för styrelsen beviljades 
12. Bestämmande av ersättning till dem som enligt dessa stadgar skall väljas till olika uppdrag 

inom föreningen 
- Ingen ersättning föreslås, och detta godkändes 

13. Fastställande av årsavgift 
Styrelsen föreslår att ingen årsavgift tas ut. 

14. Fa~llande. av antalet ledamöter i styrelsen 
3-5. ordinarie samt 2 suppleanter 

15. Val av styr~lseledamöter oc~ eventuella suppleanter 
Valberedningens samtliga förslag godkändes 
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Klas Gille valdes på 1 år som ordförande 

Nicklas Björk sitter kvar 1 år som ledamot 

Åsa Rönnbom valdes på 2 år som ledamot 

Julian Burman valdes på 1 år som ledamot 

Christian Bergman vald på 2 år som ledamot 

Rebecca Wallin vald på 1 år som suppleant 

Lennart Johansson vald på 1 år som suppleant 

16. Val av revisorer och suppleanter 

Jan-Åke Mjureke och Torbjörn Olausson valda som revisorer. Rolf Arvidsson väljs om som 

revisorssuppleant 

17. Val av valberedning 

Anita Grahn och Anders Alverstrand valdes som valberedning 

18. Ärenden som av styrelse eller medlem hänskjutits till årsmötet och som varit styrelsen 

tillhanda senast en månad innan årsmötet 

a. Inga motioner från medlemmar har inkommit till styrelsen. 

19. övriga ärenden 

Inga sådana ärenden har inkommit 

20. Ordförande förklarar mötet avslutat 

Protokollförare 

Nicklas Björk 
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