
 
 

Protokoll från årsmöte den 21 december 2020 

 

§ 1           På grund av rådande restriktioner har det inte varit möjligt att samla medlemmarna på 
traditionellt sätt. Därför har årsmötet hållits digitalt/via e-mail. Samtliga handlingar har 
skickats som bilagor till kallelsen till årsmötet och dessutom hållits tillgängliga på 
klubbens hemsida 

 

§ 2           Vilka som deltagit i röstning vid årsmötet framgår av röstlängden. (Bilaga 1)  
Röstlängden godkänns. 

 

§ 3           Kallelse har skickats till samtliga medlemmar med e-post inom den tid som stadgarna 
föreskriver. Således har mötet utlysts på rätt sätt. 

 

§ 4           Föredragningslistan godkänns.   

 

§ 5            Styrelsens berättelse. Årsberättelsen godkänns och läggs till handlingarna. (Bilaga 2) 

 

§ 6           Resultat- och balansräkning. Resultat- och balansräkningarna godkänns och läggs till 
handlingarna. (Bilaga 3–4) 

 

§ 7           Revisorernas berättelse över räkenskaperna för 2019, (Bilaga 5). Revisorerna föreslår 
full och tacksam ansvarsfrihet för styrelsen och kassören.  
Årsmötet beslutar enhälligt i enlighet med revisorernas förslag. 

 

§ 8            Budget för 2020 och fastställande av medlemsavgiften. 

 Årsmötet fastställer budgeten för 2020 vilket innebär att medlemsavgiften bibehålls på 
20 EUR per person och år. 

 (Bilaga 6) 

 

§ 9       Val av ordförande och kassör för ett år. Årsmötet väljer Leif Levin till ordförande och 
Anita Fahlvik Mattsson till kassör för 2020. 

 

§ 10        Valärenden. Årsmötet beslutar att bifalla valberedningens förslag (Bilaga 7) 

 

§ 11        Val av Valberedning. Lars Björk kvarstår. 

 

§ 12        Tillägg i stadgarna som beskriver hur vi ska agera vid ”särskild händelse”. Denna punkt 



avser godkännande av att årsmötet, i t.ex situationer som råder under nuvarande 
pandemi, då det inte är möjligt att samla medlemmarna till fysiskt deltagande, kan 
genomföras digitalt. PG Skog ifrågasätter lämpligheten av att stadgarna ändras utan att 
medlemmar har haft tillfälle att samlas för diskussion och att det klart framgår vilka 
ändringar som föreslås. 

 

§ 13          Motioner. Styrelsens beredning och förslag (Bilaga 8) 

Motion 1, Korttidsmedlemsskap för gäster. Krister och Monica Wiksander yrkar avslag på 
motionen. Styrelsens förslag är att avslå motionen.  
Årsmötet avslår motionen. 

 Motion 2, Inköp av symaskin till klubben. Styrelsens förslag är att motionen bifalls. 
Krister Wiksander yrkaravslag på motionen. Ulf Leismyr yrkar avslag om maskinen 
avses lånas hem.  
Årsmötet bifaller motionen. 

 

§ 14       Förslag från Solveig Sundberg om att sömnadskurser anordnas i klubben. Frågan bör 
hanteras av styrelsen. 

 
 
 
  P G Skog      Leif Levin 
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