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Årsmötesprotokoll fört vid digitalt årsmöte den 23 mars 2021
Kallade och närvarande enl bif bilaga som även utgör röstlängd.
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Mats Albrektsson öppnade årsstämman och hälsade alla välkomna
Till årsmötesordförande valdes Urban Stridfeldt
Till årsmötessekreterare valdes Marita Lind
Årsmötets behöriga utlysande besvarades ja.
Beslutades att bif närvarolista även gäller som röstlängd
Till protokolljusterare och rösträknare valdes Pia Gellerstedt och Anders Broberg
Den föreslagna dagordningen godkändes
Verksamhetsberättelsen godkändes
Resultat och balansräkning föredrogs och godkändes
Revisionsberättelse föredrogs i samband med Resultat och Balansräkning
Mötet beviljade ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020
Inga motioner har inkommit. Stadgeändring: Styrelsens framlagda förslag om ändring av
§ 6 ”styrelsen skall bestå av minst fem (5), högst tio (10) ledamöter”, beslutades att
förslag till stadgeändring är giltighet från 2021-03-23.
Upprättad Verksamhetsplan godkändes
Föreningens budget. På grund av föreningens nystart fanns ingen möjlighet att upprätta
någon budget.
Årsavgiften beslutades vara 320 kr/kalenderåret 2021 som inkluderar medlemskap och
försäkringar.
Ersättning till styrelse, revisorer och valberedning, beslutades vara ideell verksamhet.
Val av ordinarie ledamöter för en mandattid för ett år, t.o.m. 2021:
Mats Albrektsson, v. ordförande - Bengt Larsson, sekreterare - Ingrid Gutemyr, kassör
Marita Lind, hemsida och utskick till medlemmar
Ordinarie ledamöter t.o.m. 2022:
Anders Broberg - Carina Hildingsson - Pia Gellerstedt
Inga fyllnadsval
Val av ordförande för ett år: Urban Stridfeldt
Till revisor valdes Margareta Eriksson
Valberedning: sammankallande är Ingmarie Ek tillsammans med styrelsen
Vid val av eventuella ombud utsågs styrelsen
Övriga frågor, inga övriga frågor
Årsmötet avslutades

Norrtälje 2021-03-25
………………………………………

Urban Stridfeldt, årsmötesordförande

………………………………………
Marita Lind, årsmötessekreterare

Justeras:
………………………………………

Pia Gellerstedt

………………………………………
Anders Broberg

