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PROTOKOLL  
Extra årsmöte 2022-10-24 
 
Datum  Måndagen den 24 oktober 2022   
Tid Kl. 13:00-13:10 (därefter bio till kl. 15:15)     
Plats Biostaden, Biblioteksgatan 14, Östersund  
 
Närvarande Enligt bilagd närvarolista (48 st), tillika röstlängd – Bilaga 1  
 
§ 1 MÖTETS ÖPPNANDE  
 
Ordförande Per Söderberg inleder och hälsar alla välkomna – 48 st, varav 45 medlemmar. En 
unik händelse med årsmöte på biograf men det blir bara ett kortare möte med ett par punkter 
som inte kunde behandlas vid ordinarie årsmötet den 28 februari i år.   
 
§ 2 VAL AV MÖTESFUNKTIONÄRER FÖR ÅRSMÖTET 
 
Årsmötet beslutar utse mötesfunktionärer enligt nedan: 

 Ordförande Per Söderberg 

 Protokollförare Sven-Olof Andersson 

 Protokolljusterare tillika rösträknare Henry Ledin och Christina Jonsson 
 
§ 3 PRÖVNING ATT KALLELSE TILL ÅRSMÖTET SKETT I BEHÖRIG 

ORDNING 
 
Per informerar att annonsering skett i LT/ÖP samt via brev/mail till medlemmar.  
Årsmötet finner att kallelse till årsmötet skett i behörig ordning. 
 
§ 4 FASTSTÄLLANDE AV RÖSTLÄNGD 
 
Per informerar att på en lista har alla närvarande medlemmar skrivit sitt namn, 45 st, och Per 
föreslår att listan får anses utgöra röstlängd i händelse av omröstning i någon fråga.  
Se Bilaga 1 (listan biläggs originalprotokollet). 
Årsmötet beslutar fastställa röstlängden. 
 
§ 5 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA  
 
Antecknas att dagordningen, som innehåller 10 punkter, publicerats i förväg och finns utlagd i 
lokalen. Det presenterade förslaget till föredragningslista med 10 punkter fastställs.  
 
§ 6 PROTOKOLL VID ÅRSMÖTET 2022-02-28, §§ 21-22  
 
Protokoll vid årsmötet måndagen den 28 februari 2022 har tidigare sänts ut och är 
godkänt/justerat och läggs till handlingarna.  
 



2 

 

 

§ 7 BESLUT OM ANTAL LEDAMÖTER I VALBEREDNINGEN 
 
Antecknas att vid ordinarie årsmötet 2022-02-28 beslutades att valberedningen skulle bestå av tre 
ledamöter, dock fanns inga förslag på kandidater vid det tillfället. 
 
Beslutas enligt dåvarande valberedningens förslag att valberedningen ska bestå av tre ledamöter.  

 
§ 8 VAL AV VALBEREDNINGENS SAMMANKALLANDE OCH ÖVRIGA 

LEDAMÖTER I VALBEREDNINGEN 
 

Beslutas  
- att till ledamöter i valberedningen utse Sven Adolfsson, sammankallande, samt Henry Ledin och 
Anders Mårtensson.  

 
§ 9 KPR – VAL AV LEDAMOT 
 
Antecknas att föreningarna inom Östersunds kommun är överens om följande nomineringar till  
KPR för perioden 2023—2026: 
Ordinarie: Margareta Halvarsson, Litsbygden (omval), Görel Hansebo, Östersund (nyval) 
Ersättare: Marit Borg, Brunflobygden (omval), Hildegun Forslund, Odensala (nyval) 
 

Beslutas  
- att från vår förening utse Görel Hansebo som ordinarie ledamot i KPR fr.o.m.  
2023-01-01 efter avgående Margaretha Mooe Helleren.  

 
§ 10 AVSLUTNING 
 
Ordföranden tackar alla närvarande och informerar samtidigt kort att listan med 
medlemsförmåner avses uppdateras. En nyhet är bl.a. att Norra Station utökat sin rabattförmån 
för oss, 15 %, att gälla varje måndag-tisdag, kl. 10-21, under oktober-november 2022. 
 
Mötet avslutas och vi erbjuds den massmedialt lovordade filmen ”Mrs. Harris goes to Paris”!  
 
Vid protokollet           
 
 
.......................................................         …………………………………… 
Sven-Olof Andersson   Per Söderberg 
Protokollförare   Ordförande   
 
 
.......................................................  ....................................................... 
Henry Ledin                          Christina Jonsson 
Protokolljusterare   Protokolljusterare 
 
 
BILAGOR 

1. § 4 – Årsmötet – Närvarolista/Röstlängd – Förvaras separat tillsammans med 
originalprotokollet. 


