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Protokoll fört vid årsmöte per capsulam den 7 april 2021 

 

1.Öppnande  

Föreningens ordförande Linda Frank hälsade 8 medlemmar välkomna och öppnade 

årsmötet.  

 

2. Ordförande  

Anita Cullberg valdes till ordförande för mötet.  

 

3. Sekreterare  

Barbro Netz valdes till sekreterare för mötet  

 

4. Justerare och rösträknare 

Bibbi Löwed och Birgitta Lagnell valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll. 

Röstlängd upprättades enligt de inkomna röstsedlarna som räknats av Anita Cullberg, 

Bibbi Löwed, Birgitta Lagnell samt sekreterare Barbro Netz. 26 inkomna svar, varav 8 

personer var fysiskt närvarande. Se bilaga 1 

 

5. Stadgeenligt utlyst  

Årsmötet ansågs stadgeenligt utlyst.  

 

6. Dagordning  

Monica Påhlsson anmälde en övrig fråga och därefter godkändes dagordningen. 

 

7. Verksamhetsberättelse  

Marianne Hagman hade anmält en ändring 

 Stycket ”Engagemang i distriktet/förbundet” I andra stycket stryks meningen om 

Marianne Hagmans engagemang i pensionärsråd och HSN. Dessa uppdrag avslutade 

hon 2019. 

 Verksamhetsberättelsen godkändes med denna ändring och lades till handlingarna. 

 

8. Styrelsens årsredovisning  

Ingegerd Alvbring, kassör, kommenterade resultat- och balansräkning som under detta 

”coronaår” visade ett resultat på 22 790:80 kronor. 
 

9. Revisorernas berättelse 

Anita Cullberg, revisor, föredrog revisionsberättelsen och betonade att ekonomi och 

förvaltning sköts enligt föreningens stadgar samt att styrelsemötesprotokollen är väl 

genomförda och ger en bra bild av verksamheten. På revisorernas förslag fastställde 

årsmötet resultat- och balansräkningarna.  

 

10. Fråga om ansvarsfrihet  

Årsmötet beslöt om ansvarsfrihet för styrelsen enligt revisorernas förslag.  

 

11. Kostnadsbidrag till styrelse och revisorer  

Punkten sköts upp till punkt 14 i samband med budgeten.  

 

12. Motioner  

Inga motioner har kommit in.  
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13. Propositioner  

Inga förslag från styrelsen förelåg.  

 

14. Budget och verksamhetsplan  

Ingegerd kommenterade budgeten för året, som präglas av coronan och många poster är 

därför osäkra. 

*  Kostnadsbidraget till funktionärer föreslås oförändrat 15 000:-. 

*  Verksamhetsplanen  ansågs av ordförande och revisor Anita som ambitiös och positiv. 

Den ska vara ett levande dokument, som bör behandlas under en särskild punkt på 

följande styrelsemöten. Planen godkändes av årsmötet. 

 

15. Årsavgift för 2021  

Beslöts att årsavgiften 280: - ska vara oförändrad. Hittills har 500 medlemmar betalat 

årsavgiften för 2021. 

 

16. Beslut om antalet ledamöter i styrelsen  

Styrelsen föreslår oförändrat – ordförande och 8 ledamöter  

 

17. Val av ordförande för 2021 

Valberedningen föreslog omval på 1 år av Linda Frank. Årsmötet valde Linda enligt 

valberedningens förslag. Linda tackade för förtroendet.  

 

18. Val av styrelseledamöter  

Ragnar Domstad har avböjt omval. Ann Westin avgår ur styrelsen på egen begäran på 

grund av flytt från Göteborg. De avgående ledamöterna avtackades vid separata tillfällen 

för sina fina insatser med SPF:s  glasstatyett Nordic Blue, populärt kallad ”Droppen”. 

 

Följande medlemmar har mandat ytterligare ett år till 2022: 

Ingegerd Alvbring 

Maimo Baumann 

Ulrika Öberg 

 

Följande medlemmar valdes enligt valberedningens förslag: 

Anders Behn fyllnadsval för Ann på 1 år till 2022 

Eva Almkvist nyval 2021 - 2023 

Eva Dufva   omval 2021 - 2023 

Barbro Netz omval 2021- 2023 

Gun Nybratt omval 2021 - 2023  

 

19. Val av revisorer  

Anita Cullberg och Elisabet Olin omvaldes på 1 år enligt valberedningens förslag.  

 

20. Val av ombud till distriktets årsstämma i maj 2021 

Styrelsen fick i uppdrag att utse ombud till stämman. Föreningen har rätt till 9 ombud.  

 

21. Valberedning  

Helena Jos Persson och Bo Eliasson har båda avböjt omval. Styrelsen föreslår 

nyval av Maj-Britt Anckar och Vibeke Carlander samt omval av Monica Påhlsson, som 

sammankallande. Årsmötet valde valberedning på 1 år enligt styrelsens förslag. 
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22. Övriga frågor  

Monica Påhlsson framförde en önskan om redovisning av styrelsens tankar inför årets 

annorlunda genomförande. Beslöts att hörsamma denna önskan och här följer en 

rapport. 

Genomförandet av årsmöte per capsulam 2021 ligger till grund för besluten vid årsmötet 

den 7 april 2021.  

Syftet med årsmötet är att säkerställa medlemmarnas grundläggande demokratiska 

rättigheter i föreningen genom att kunna förkasta eller godkänna styrelsens arbete och 

ansvarsfrihet för året som gått. Det viktiga var att ombesörja att alla medlemmar fick 

kännedom om förfarandet med poströstning och ge möjlighet att delta. Styrelsen utses 

vid årsmötet och företräder ofta medlemmarna i olika beslutandenivåer inom förbundet.  

Röstningsförfarandet meddelades genom medlemsbrev och medlemsmail vid två 

tillfällen samt påminnelse via mejl till deltagarna vid föregående årsmöte.  Eftersom det 

är styrelsen och dess arbete som ska godkännas beslutades att endast sekreteraren från 

styrelsen skulle medverka vid rösträkningen. Rösträkningen utfördes av revisorn Anita 

Cullberg  samt Bibbi Löwed och Birgitta Lagnell som rösträknare. Efter rösträkningen 

anslöt valberedningens ordförande Monica Påhlsson, kassör Ingegerd Alvbring, Eva 

Dufva och ordförande för styrelsen Linda Frank. 

Anmälan till styrelsemöte per capsulam gjordes bindande och de som anmält sig fick 

brev med årsmöteshandlingar, röstningsinformation, röstsedel och frankerat kuvert. För 

att bibehålla ordningen fick alla rösta den vägen. Inalles var det 28 anmälda och 26 hade 

svarat. 

 

23. Avslut  

Anita förklarade årsmötet avslutat. Linda tackade Anita och Monica för deras insatser. 

 

 

     OK       OK 

Anita Cullberg    Barbro Netz  

Ordförande  

 

 

Justeras:  

 

    

OK                     

  Sekreterare  

Bibbi Löwed         OK  

Birgitta Lagnell 

 

 

 

Bilaga:  

1. Röstlängd 


