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Årsmöte, per capsulam den 15 maj 2020  

 

 

Bakgrund: 

Våren 2020 har hembygdsföreningens – och hela landets – tillvaro helt dominerats av den ”coro-

napandemi” som lett till att den offentliga verksamheten i stort sett helt har upphört. Museer, teatrar, 

biografer och många butiker hålls stängda, befolkningen uppmanas att arbeta hemifrån och undvika 

både in- och utrikes resor, äldre personer och personer med andra sjukdomar uppmanas att helt und-

vika kontakt med andra människor, större folksamlingar är förbjudna och gymnasister och högsko-

lestudenter studerar via distansundervisning. Den internationella flygtrafiken har upphört och många 

länder har infört utegångsförbud. 

I Sverige har många aktiestämmor och andra möten ställts in eller genomförts via digitala kontakter. 

Boo Hembygdsförening skulle ha hållit sitt årsmöte den 18 mars men beslöt att i stället genomföra 

mötet ” per capsulam” och uppmana medlemmarna att senast den 15 maj lämna synpunkter på det 

utsända mötesunderlaget. 

Nedanstående protokoll bygger på de utsända handlingarna och på inkomna synpunkter. 

 

 

1. Årsmötet öppnas  

Deltagarna godkänner styrelsens förslag att årsmötet 2020 genomförs med omröstning ”per 
capsulam” via e-post, sms och telefon. 

2. Fråga om kallelse har skett i behörig ordning 

Årsmötet har utlysts i behörig ordning. 

3. Val av årsmötesordförande 

Magnus Sjöstedt valdes till mötesordförande. 

4. Val av årsmötessekreterare 

Hasse Ernerfeldt valdes till mötessekreterare. 

5. Fastställande av röstlängd 

Röstlängden fastställdes till betalande medlemmar avseende 2020. 

6. Val av två protokolljusterare och rösträknare 

Astrid Pettersson och Jan Johansson 

7. Framläggande av styrelsens verksamhetsberättelse 

Verksamhetsberättelsen för 2019 godkänns. 

8. Revisorernas berättelse 

9. Fastställande av resultat- och balansräkning 

Resultat- och balansräkning fastställes. 
Kurt Larsson påpekar att fonders verkliga värde. vinst och förlust, bör finnas som not under 
balansräkningen. 
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10. Beslut angående disposition av föreningens resultat 

Resultatet överföres till nästa år. 

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöters räkning 

Styrelsen beviljas ansvarsfrihet. 

12. Fastställande av medlemsavgift 

Den årliga medlemsavgiften ändras inte utan kvarstår på 150 kr. 

13. Fastställande av budget och verksamhetsplan för verksamhetsåret 

Budget och verksamhetsplan för det kommande räkenskapsåret fastställes. 
 
Tillägg till verksamhetsplanen: Agneta och Stellan Boozon föreslår att det ska stå att Koldals-

bladet utkommer fyra gånger per år.  
Styrelsens svar: Detta är avsikten men under rådande omständigheter (pandemin) kan detta 
inte ske i år. 
Britt-Mari Larsson och Eva Edoff önskar tillägg om att föreningen anordnar skolvisningar. 

 

14. Val av  

- Ordförande 

Omval 1 år: 
Magnus Sjöstedt.  

- Styrelseledamöter 

Omval 2 år: 
Kerstin Sjöstedt 
Åke Stiberg 
 
Kvarstår 1 år: 
Elisabeth Lindgren 
Bengt Bogårdh 
Åsa Eriksson 
Ronny Östring 
 
Nyval 2 år: 
Astrid Pettersson 
Jan Johansson 

- Revisorer och revisorssuppleant 

 Omval 1 år: 
Henrik Sundström 
Eva Edoff 
Clas-Erik Eriksson, revisorssuppleant 

- Valberedning 

Omval 1 år: 
Kenneth Hertzman, sammankallande 
Åke Cederqvist 
Göran Eiderfors 
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15. Behandling av inkomna motioner och förslag från styrelsen 

Inga motioner ha inkommit eller förslag från styrelsen har väckts. 

16. Övrigt 

17. Mötets avslutas 

Mötesordförande:   Mötesekretare: 

 

Magnus Sjöstedt   Hasse Ernerfeldt 

Justeras: 

 

Astrid Pettersson   Jan Johansson 
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