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1. Val av ordförande vid föreningsstämman samt protokollförare 

Peter Rimo ordförande, Tore van Baalen protokollförare 
 

2. Godkännande av röstlängden 
Ja, se bilaga 1 
 

3. Val av två justeringsmän 
Olof Hedelin, Marita Ahlén valdes till justerare. 
 

4. Frågan om föreningsstämman blivit utlyst i behörig ordning 
Ja 
 

5. Fastställande av dagordningen 
Ja, se bilaga 2 
 

6. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen 
Bengt Olsson gick igenom årsredovisning med  verksamhetsberättelsen och 
revisionsberättelsen och gjorde några förtydliganden. 
Se bilaga 3 
 

7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt om hur 
vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras 
Ja, enligt föregående punkt, se bilaga 3 
 

8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna 
Ja 
 

9. Frågan om arvoden och övriga ersättningar till styrelseledamöterna och revisorerna 
Samma belopp som tidigare år avsätts till arvode och  ersättning till ledamöterna dvs 
50.000:- 
Inga arvoden eller ersättningar har betalats ut till styrelseledamöterna ännu, detta 
kommer att regleras under verksamhetsåret 2020. 
 

10. Årsavgift (medlemsavgift) för kommande verksamhetsår samt månadsavgift 
Föreningen bibehåller samma avgifter som tidigare år dvs 200:-/år i medlemsavgift 
samt 50:-/månad i serviceavgift. 
 

11. Behandling av verksamhetsplan och budget för innevarande verksamhetsår 
Godkändes enligt förslag bilaga 4 
 

12. Behandling av inkomna motioner 
Inga inkomna motioner 
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13. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som skall väljas 

Styrelse behåller samma antal ledamöter och suppleanter som tidigare år.  
 

14. Val av ordförande i styrelsen på ett år 
Peter Rimo väljs på ett år som ordförande. 
 

15. Val av styrelseledamöter och  styrelsesuppleanter 
Följande ledamöter valdes för 2020-2021: 
Anne Skeppstedt 
Bo Nilsson 
Christina Svanström  
 
Enligt tidigare årsmöte är följande ledamöter valda 2019-2020: 
Tore van Baalen 
Lars Johansson 
Ingvar Nilsson 
 
Följande suppleanter valdes för 2020-2021: 
Holger Torstensson 
 
Enligt tidigare årsmöte är följande suppleant vald 2019-2020: 
Jan Jonsson 
  
 

16. Val av revisor och revisorssuppleanter 
Bengt Olsson, Gunilla Torstensson 
 

17. Val av valberedning, tre personer, varav en sammankallande 
Kenneth Clemert (sammankallande) 
Susanne Engstad-Clarke 
Per Risheden  
 

18. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens 
stadgar 
Inga övriga ärenden 
 

19. Övrig information till medlemmar och besvarande av eventuella frågor från 
medlemmar 
Inga övriga frågor  
 
 

20. Stämmans avslutande 
Ordförande förklarade stämman avslutad 
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Bilagor: 

1. Röstlängd 
2. Dagordningen 
3. Årsredovisning och revisionsberättelse 
4. Verksamhetsplan 2020 
5. Sammanställning av styrelsens ledamöter och suppleanter 

 
 
Protokollet ovan justeras, 
 
 
 
 
Datum Datum 
 
………………………………. …………………………………………. 
 
 
 
 
Olof Hedelin Marita Ahlén 
Signatur Signatur 
 
 
 
 
…………………………………….. ……………………………………………. 


