
20200218 Årsmöte

Plats: Sveasalen, Leksand    Närv  arande  : ca 75 medlemmar   

Årsmötet föregicks av visning av ett bildspel över verksamheten 2019. Bildspelet hade 
sammanställts av Stig Jakobsson. 

§1 Ordförande hälsade välkommen och öppnade årsmötet. Parentation hölls över medlemmar som 
avlidit under 2019 med ljuständning och diktläsning av John Sund, präst. Kommunens 4 
sockenkyrkor visades på bildskärm i bakgrunden medan Koppången spelades. 

§2 Val av mötesfunktionärer: Bengt Borkeby, ordförande, Gunilla Lööw Östning, sekreterare, samt 
justerare och tillika vid behov rösträknare Elsie Resare Olsson och Arne Hedlund.  

§3 Årsmötet fastslog att kallelse till årsmötet skett i behörig ordning.  

§4 Föredragningslistan fastställdes.

§5 Styrelsens verksamhetsberättelse 2019 föredrogs, godkändes och lades till handlingarna för 
beslut i §8.. 

§6 Revisorn Sven Lindberg redogjorde för revisorernas genomgång  av föreningens ekonomi samt 
föreslog ansvarsfrihet för styrelsens arbete. 

§7 a) Resultat- och balansräkningen fastställdes.
     b) Beslöts att överföra årets resultat i ny räkning 2020.

§8 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2019.

§9 Årsmötet beslutade att ingen ersättning till styrelse eller revisorer ska utgå.

§10 Inga motioner hade lämnats in. 

§11 Behandling av förslag från förbundet, distriktet och föreningens styrelse. Ändringar i 
förbundets stadgar beslutas vid årsstämman i maj. Distriktsstämma hålls i Leksand den 19/3. Inga 
förslag hade kommit in till styrelsen.

§12 Styrelsens förslag till ändrade stadgar efter kongressbeslut. Inga förslag från styrelsen. 

§13 Förslaget till verksamhetsplan 2020 föredrogs och fastställdes av årsmötet. Styrelsen kommer 
bl. a. att arbeta med att ha ordning och reda, ofrivillig ensamhet, medlemmarnas önskemål kring 
föreningens arbete, att medlemsantalet ska vara minst lika stort vid årets början som dess slut. 

§14 Årsmötet beslutade att årsavgiften för 2021 ska vara oförändrad 255 kr.

§15 Styrelsens förslag till budget 2020 fastställdes.



§16 Årsmötet fastställde att antalet styrelsemedlemmar ska vara oförändrat 9 ledamöter. För 
närvarande består styrelsen av 8 ordinarie medlemmar samt 2 adjungerade. Styrelsen fick i uppdrag 
att om möjligt utse ytterligare en ordinarie medlem. 

§17 Till ordförande 2020 valdes Eva Jonsson.

§18 På valberedningens förslag beslöt årsmötet att välja Ellen Arnesson omval och Kerstin Bjarby 
nyval för tiden 2020-2021. 

§19 Till revisorer valdes Henry Dahlberg, Sven Lindberg och ersättare Irene Alfredsson.

§20 Årsmötet beslutade att styrelsen utser ombud och ersättare  till distriktets årsstämma.   

§21 Val av ledamöter och eventuella ersättare i: 
• KPR (kommunala pensionärsrådet) Catharina Stenberg, sammankallande, Kerstin Bjarby, 

Bengt Qvicker
• Patientrådet vid vårdcentralen: Rolf Persson, Eva Jonsson
• BRÅ ( brottsförebyggande rådet) Urban Näsgårde, Lars Larses
• Trafikgruppen: Jan Östberg, sammankallande, Kalle Karlsson, Bengt Bergkvist
• Styrelsen får i uppdrag att utse ersättare och ev. nya ledamöter i råden.

§22 Årsmötet beslutade att antalet ledamöter i valberedningen ska vara 3 st.  

§23 Till valberedning valdes Berit Widholm, sammankallande och Karin Brasar Eriksson. En plats 
är vakant. 

§24 Förhandlingarna förklarades avslutade.

§25 Ordförande Eva Jonsson  tackade styrelse och funktionärer  för väl utfört arbete  samt avslutade
mötet. 

Leksand den 18/2 2020

Bengt Borkeby, ordförande                                  Gunilla Lööw Östning, sekreterare

Justeras:

Elsie Resare Olsson                                                Arne Hedlund                                                          

          


