
    Mariefred - Åker 

 

Protokoll från årsmöte 31 maj 2021 

Form: Digital utskick eller brev till samtliga medlemmar för godkännande 

Datum: Årsmötesprotokoll för besvarande senast den 31 maj 2021 

Närvarande: Lista över medlemmar som svarat i bilaga 

 

§1 Årsmötets datum 

Styrelsen beslöt den 3 maj 2021 att genomföra årsmötet digitalt med 

sista svarsdag den 31 maj 2021. 

§2 Årsmötes genomförande 

Samtliga årsmöteshandlingar skickas som epost till alla medlemmar 

som har uppgiven epostadress. Övriga medlemmar får brev med 

föreslaget årsmötesprotokoll och information om hur de kan 

efterfråga övriga årsmöteshandlingar.   

Samtliga medlemmar ombeds att via epost eller reguljär post svara om 

man godkänner förfarande och detta på förhand skrivna protokoll 

samt om man har några frågor eller vill framföra synpunkter. 

En sammanställning av samtliga svar lämnas sedan till revisorerna som 

har att ta ställning till årsmötets framställningar och om de därefter 

kan justera årsmötesprotokollet. 

 

 

 



§3 Mötesordförande och mötessekreterare  

På ovan nämnda styrelsemöte beslöts att styrelsens ordförande och 

sekreterare formulerar och undertecknar årsmötesprotokollet. 

 

§4 Justering av årsmötesprotokoll 

 Justering sker genom revisorernas försorg. 

 

§5 Årsmötes behöriga utlysande 

På grund av pandemin har inte årsmötet kunnat utlysas i vanlig 

ordning. Styrelsen föreslår därför att den i detta protokoll föreslagna 

processen och tidsplanen ska anses vara tillfyllest i den givna 

situationen.  I och med godkännande av detta protokoll får detta anses 

vara fallet. 

 

§6  Verksamhetsberättelse 

Verksamhetsberättelsen är utsänd, bilaga 1 . I och med godkännande 

av detta protokoll får verksamhetsberättelsen anses vara godkänd och 

kan läggas till handlingarna. 

 

§7 Ekonomisk redovisning och bokslut 

Redovisning och bokslut är utsända, bilaga 2.  I och med godkännande 

av detta protokoll får dessa anses vara godkända och kan läggas till 

handlingarna. 

 

 



 

§8 Revisionsberättelse 

Revisionsberättelsen är utsänd, bilaga 3.  I och med godkännande av 

detta protokoll får den anses vara godkänd och kan läggas till 

handlingarna. 

 

§9 Fastställande av balans- och resultaträkning 

I och med godkännande av detta protokoll får de anses vara godkända 

och kan läggas till handlingarna. 

 

§10 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen 

I och med godkännande av detta protokoll får ansvarsfrihet anses vara 

given för verksamhetsåret 2020. 

 

§11 Disposition av över- respektive underskott 

I och med godkännande av detta protokoll noteras att inget fanns att 

rapportera. 

 

§12  Verksamhetsplan och budget 2021 

Verksamhetsplan är utskickad, bilaga 4. Styrelsen har beslutat att givet 

pandemisituationen även 2021 kommer ingen formell budget att 

göras. Det finns tillräckliga medel tillgängliga. I och med godkännande 

av detta protokoll godkännes planen och kan läggas till handlingarna. 

 

§13 Motioner och styrelseförslag 



 Inga motioner eller styrelseförslag föreligger. 

 

§14 Fastställande av medlemsavgiften för 2022 

Medlemsavgiften förblir oförändrad 250kr för 2022. 

 

§15  Val av föreningsordförande 

 Till ordförande valdes Bo Månsson på 1 år. 

 

§16  Fastställande av antalet styrelseledamöter 

 Antalet styrelseledamöter ska vara sju ordinarie med två ersättare. 

 

§17  Val av styrelseledamöter 

 Till styrelseledamöter valdes: 

  

 

§18  Val av revisor samt ersättare 

 Till revisor valdes: 

 Till revisorsersättare valdes: 

  

§19 Val av representant till Seniorrådet i Strängnäs kommun 

Årsmötet beslutade att ge styrelsen i uppdrag att utse dessa 

representanter. 



 

§20  Val av representant till Distriktsstämman 

Årsmötet beslutade att ge styrelsen i uppdrag att utse dessa 

representanter. 

 

§21 Val av valberedning 

 Till valberedning utsågs: 

  

 

§22 Avslutning 

I och med detta protokoll och att det justerats av de till detta uppdrag 

utsedda revisorerna kan årsmötet anses avslutat. 

 

Mariefred den 31 maj 2021 

 

Mötesordförande    Sekreterare 

 

Bo Månsson    Stefan Behrnetz 

 

Justerare     Justerare 

 

Ann-Kristin Billme    Airi Otternäs 

 



Bilagor 

Verksamhetsberättelse och Årsbokslut för 2020 

Revisionsberättelse för 2020 

Verksamhetsplan för 2021 

 

 

 

 

 


