
20210914 Årsmöte, protokoll

Plats: Moskogen hotell, restaurang, konferens                   Antal: ca 60 st

§1 Föreningens ordförande Eva Jonsson öppnade det p.g.a. pandemin försenade årsmötet. Därefter 
följde parentation över de medlemmar som avlidit under 2020.  Ett ljus tändes,  Berit Widholm läste
en dikt och Gunnel Janlars sjöng ”Sista visan”. Enligt tradition spelades ”Koppången” samtidigt 
som bilder av kommunens 4 kyrkor visades. 

§2 Till  ordförande under årsmötet valdes Rolf Persson, sekreterare Gunilla Lööw Östning och till 
justerare av dagens protokoll och vid behov rösträknare valdes Elsie Resare Olsson och Eva 
Karlsson. 

§3 Kallelse till årsmötet ansågs ha skett i behörig ordning. 

§4 Föredragningslistan fastställdes. 

§5 Ordförande Eva Jonsson gjorde en kort sammanfattning av innehållet i Verksamhetsberättelse 
2020. P.g.a. pandemin har ett fåtal aktiviteter skett från och med mars 2020 och då utomhus. 
Styrelsemötena har hållits digitalt. Medlemmar i styrelsen har ringt medlemmar som fyllt 80 för att 
höra hur de haft det under pandemin. Samtalen var uppskattade och visade att de flesta klarade sig 
bra. Ett julbrev skickades till alla medlemmar till jul 2020. Ett bildspel från en del av de aktiviteter 
föreningen haft under 2020 och 2021 visades. Tack Stig för ditt arbete med bilderna! Många 
medlemmar är aktiva i de verksamhetsgrupper som föreningen har. Trots det behövs fler aktiva i de 
olika grupperna och en efterlysning till dessa grupper delades ut. 

§6 Revisorerna läste upp sin berättelse där det konstaterades att räkenskaperna skötts utan 
anmärkning.

§7a) Kassören redogjorde för föreningens räkenskaper. De största utgifter föreningen haft har varit 
annonser och porton. 
  7b) Årets resultat fastställdes i ny räkning.

§8 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2020. 

§9 Medlemmarna beslutade att inga ersättningar ska utgå till styrelse eller revisorer. 

§10 Inga motioner har kommit in. 

§11 Inga förslag från förbundet, distriktet eller föreningens styrelse har kommit in. 

§12 Styrelsens plan för verksamheten 2021; 



• Efter den lokalinventering som gjorts kan medlemsträffar hållas på olika platser i 
kommunen.

• Differentierade avgifter för medlemsträffar kan ske, och anmälan krävs oftare. 
• Uppdragsbeskrivningar till verksamhetsgrupperna har tagits fram under våren 2021 med 

syfte att få en samsyn mellan styrelsen och verksamhetsgrupperna. Dessa beskrivningar 
kommer att delges respektive grupp. Grupperna kommer att redogöra för sina uppdrag vid 
medlemsträffar. 

• Ett program har tryckts men kan ändras vid behov. Allt annonseras i  Magasin Leksand inför
varje månad. 

• Styrelsen kommer att se över föreningens stadgar. 
• Månadsmöte har bytt namn till medlemsträff. 
• Styrelsens syfte är att ha ordning och reda i föreningens arbete. 

§13 Kassören redogjorde för budget 2021, vilken bygger på ½ budget för 2020 då föreningen hade 
få utgifter p.g.a. pandemin. 

§14 Medlemmarna beslutade att avgiften till föreningen ska vara oförändrad 255 kr/år. 

§15 Medlemmarna beslutade att styrelsen ska arbeta för att få fler medlemmar i styrelsen. 

§16 Valberedningens förslag till ordförande för 2021 var Eva Jonsson, vilken enhälligt valdes. 

§17 Valberedningens förslag till övriga ledamöter: Urban Näsgårde, Gunilla Lööw Östning, Elsie 
Mas, Ellen Arnesson, Kerstin Bjarby Agneta Lindberg
Beslut: Medlemmarna  beslutade enligt förslaget. Efter årsmötet sker ett möte där styrelsen 
konstituerar sig. 

§18 Till revisorer enligt valberedningens förslag valdes Sven Lindberg sammankallande, och Irene 
Alfredsson. Till ersättare valdes Bengt Borkeby. 

§19 Styrelsen gavs i uppdrag av valberedningen att utse ledamöter, nya ledamöter och ersättare i 
KPR, BRÅ, Trafik, Patientråd.

§20 Enligt föreningens stadgar bör antalet ledamöter i valberedningen vara 3-5. Beslutades att 
styrelsen får i uppdrag att hitta fler ledamöter. Antalet ledamöter är för närvarande 2 st. 

§21 Nuvarande ledamöter i valberedningen är Berit Widholm, sammankallande och Karin Brasar 
Eriksson, vilka enligt beslut fortsätter sitt uppdrag. 

§22 Information från styrelsen:
• Efterlysning av fler medlemmar till verksamhetsgrupperna. Intresserade tar kontakt med 

någon i styrelsen.
• Information om seniorjympa, se hemsidan!
• Ett program för hösten finns nu på hemsidan och i tryck. Delas ut på medlemsträffar. 
• Höstens Kickoff var enligt flera medlemmar lyckad. Prisutdelning från tipspromenaden 

hölls.

§23 Henry Dahlberg, revisor, avtackades med blommor för sina år som revisor.
       Rolf Persson avtackades för sitt arbete i styrelsen och som ordförande för årsmötet.
       Elsie Resare Olsson avtackades med blommor för sitt arbete i programgruppen. 
       Arne Hedlund, lotteriföreståndare, avtackades för sitt arbete. Han avtackas med blommor vid
       ett senare tillfälle eftersom han inte deltog i årsmötet.



§24 Årsmötet avslutades.

Leksand den 14/9 2021

Rolf Persson, ordf.                                                               Gunilla Lööw Östning, sekr.

Justeras:

Elsie Resare Olsson                                                               Eva Karlsson


