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W år gårdo ldr ottsh is toris ka SäIls ksp
Arsmötesprotokoll per capsulam 2021,

202L-04-28

Deltagare: Sällskapets medlemmar har delgivits förslaget till dagordning och där-
med beretts möjlighet att inkomma med synpunkter. Med ledning av de svar som då
inkommit har följande protokoll därefter upprättats.

§L.

§

Kallelse och beslut.
Ärsmötet godkänner kallelsen samt att beslut fattas genom mailväxling alt.
telefonsamtal.

2. Arsmötesprotokoll.
Ärsmötet utser Stig Sjögren att upprätta protokoll från årsmötet.

§ 3. Justering.
Årsmötet utser Jörgen Lindström och Tord Thunberg att justera protokollet
från årsmötet.

§ 4. Dagordning.
Årsmötet godkänner den föreslagna dagordningen.

§ 5. Arsredovisning.
Arsmötet godkänner och fastställer styrelsens verksamhetsberättelse och
ekonomiska redovisning för år 2020.

§ 6. Revisionsberättelse.
Arsrnötet godkänner revisionsberättelsen och lägger den till handlingarna.

§ 7. Ansvarsfrihet för styrelsen.
Ärsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 202A.

B. Arsavgifter 2022.
Årsmötet fastställer styrelsens förslag om oförändrade årsavgifter för är 2022.
( 100 kr för enskild medlem, 1-50 kr för förening och minimum 500 l<r för fö-
retag.)

9. Budget 2021.
Arsmötet godkänner styrelsens förslag till budget för verksamhetsåret 2021.

§ 10. Val.
Ärsmötet väljer enligt valberedningens förslag ordförande, styrelseledamöter
samt revisor och ersättare enligt följande: Omval på Kenneth Ohlsson som
ordförande för år 2021-, omval på styrelseledamöterna Allan Andersson, Bertil
Hedlund, Bert Svensson och Monica Rundqvist. Dessa väljes på två år (202L
och 2022). Dessutom väljes Agneta Heden (nyval) som styrelseledamot un-
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der år 2021. (I styrelsen ingår dessutom Stig Sjögren, Irene Lennstrand och
Tomas Knutsson, vilka har ett år kvar på mandatperioden.) Slutligen omval-
des Hans Sylvdn som revisor under åren 2021- och 2022 och Leif Carlsson
som revisorssuppleant under år 2021-. (Bernt Lennde kvarstår ytterligare ett år
som revisor.)

11. Valberedning.
Arsmötet omväljer valberedning som består av: Per-OIa Johnsson, Per §ell-
son och Sture Ahman. (Styrelsen är sammankallande.)

L2. Avslutning.
Arsmötet beslutar att mailväxting med svar till följande e-postadress
stigs46@telia.com alt. telefon 0708-63 14 95 (Kenneth Ohlsson) skall vara
avslutad senast 202L-04-27 .

Kenneth Ohlsson
Ordföronde

Jörgen Lindström
Justerare

Stig

q
Sekreterare

Tord Thunberg
Justerare
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