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Årsmöte, per capsulam den 29 mars 2021 
 
 
 

Bakgrund: 

Förhoppningen var att vi skulle kunnat genomföra årsmötet utomhus i april under coronasäkra for-

mer. Att kunna ses och samtala med varandra, men pandemin har fortfarande inte släppt greppet om 

Sverige och omvärlden. Vi ser en ökning i antal smittade och förhoppningen om att många skulle bli-

vit vaccinerade till årsmötet har grusats. Restriktionerna är stränga och det finns ingen möjlighet att 

kunna träffas under normala former.  

 

Styrelsen har därför beslutat att ha årsmötet per capsulam.  

Medlemmarna har beretts möjlighet att medelst telefon, sms, mail och per brev lämna synpunkter 

senast den 29 mars på det utsända materialet.  
 
 
 

1. Årsmötet öppnas 

Deltagarna godkänner styrelsens förslag att årsmötet 2021 genomförs med omröstning ”per 
capsulam” antingen via e-post, sms, telefon eller brev. 

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 

Astrid Pettersson valdes till mötessekreterare. 

5. Fastställande av röstlängd 

Röstlängden fastställdes till betalande medlemmar avseende 2021. 

6. Val av två protokolljusterare och rösträknare 

Gun Edgren och Lillemor Bihl valdes till protokolljusterare och till rösträknare. 

7. Framläggande av styrelsens verksamhetsberättelse 

Verksamhetsberättelsen för 2020 godkändes. 

8. Revisorernas berättelse 

Revisionsberättelsen godkändes och fastställdes. 

9. Fastställande av resultat- och balansräkning 

Resultat- och balansräkning fastställdes. 

10. Beslut angående disposition av föreningens resultat 

Resultatet överföres till nästa år. 
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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 fastställdes. 

14. Val av 

- Ordförande 
Omval 1 år: 
Magnus Sjöstedt. 

- Styrelseledamöter 

Omval 2 år: 
Bengt Bogårdh 
Åsa Eriksson 
Ronny Östring 
 
Kvarstår 1 år: 
Kerstin Sjöstedt 
Åke Stiberg 
Astrid Pettersson 
Jan Johansson 
 
Nyval 2 år: 
Gun Edgren 
Ingemar Sahlgren 

- Revisorer och revisorssuppleant 

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

- Valberedning 

Omval 1 år: 
Kenneth Hertzman sammankallande 
Åke Cederqvist 
Göran Eiderfors. 

15. Behandling av inkomna motioner och förslag från styrelsen 

Inga motioner har inkommit och inga förslag från styrelsen har lagts. 

16. Mötets avslutas 
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Mötesordförande:   Mötessekreterare: 

 

 

Magnus Sjöstedt   Astrid Pettersson 

 

Justeras: 

 

 

Gun Edgren   Lillemor Bihl 
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