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Årsmöte den 23 april 2022 kl 11.00 i Nybacka, Koldalen. 
 
 
 

1. Årsmötet öppnas 

Mötet förklaras öppnat av ordföranden Magnus Sjöstedt. 

2. Fråga om kallelse har skett i behörig ordning 

Årsmötet har utlysts i behörig ordning. 

3. Val av årsmötesordförande 

Åke Cederqvist valdes till mötesordförande. 

4. Val av årsmötessekreterare 

Kerstin Sjöstedt valdes till mötessekreterare. 

5. Fastställande av röstlängd 

Röstlängden fastställdes till 18 st. 

6. Val av två protokolljusterare och rösträknare 

Ingmar Berthelsen och Göran Eiderfors valdes. 

7. Framläggande av styrelsens verksamhetsberättelse 

Verksamhetsberättelsen för 2021 presenterades av ordföranden. Synpunkter framkom om att 
den förändring som museet nu genomgått inte stämde överens med skolvisningarnas pedago-
gik. Det omtalades också att många ser museets förändring som positivt. 
Årsmötet godkände verksamhetsberättelsen. Föreningen hade vid årsskiftet 678 medlemmar. 

8. Revisorernas berättelse 

Revisionsberättelsen fördrogs av revisor Eva Edoff. Revisorerna föreslog att årsmötet beviljar 
styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret samt att resultat-och balansräkning fastställs enligt 
verksamhetsberättelsen. 

9. Fastställande av resultat- och balansräkning 

Årsmötet fastställde resultaträkningen för det gångna året med ett resultat på 29.212 kr och 
balansräkningen slutande på 564.262 kr. 

10. Beslut angående disposition av föreningens resultat 

Årsmötet beslutade att resultatet överföres i ny räkning. 

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter 

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. 

12. medlemsavgift 

Medlemsavgiften för 2023 fastställdes till 150 kr. 
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13. Fastställande av budget och verksamhetsplan för verksamhetsåret 

Budget och verksamhetsplan fastställdes. Årsmötet framförde att styrelsen bör tillse att till-
räckliga medel används för byggnadernas underhåll så att inte det framtida underhållet blir 
högre än nödvändigt. 

14. Val av 

- Ordförande 
Omval 1 år: 
Magnus Sjöstedt. 

- Styrelseledamöter 

Omval 2 år: 
Kerstin Sjöstedt 
Jan Johansson 
 
Kvarstår 1 år: 
Bengt Bogårdh 
Gun Edgren 
Åsa Eriksson 
Ronny Östring 
 
Nyval 2 år: 
Karin Hedberg 
 
Avgående: 
Åke Stiberg 
Ingmar Sahlgren 
 
Enligt stadgarna skall styrelsen bestå av nio medlemmar. Valberedningen har endast fått fram 
ett namn. Det innebär att en plats i styrelsen är vakant.  
Årsmötet beslutar att för detta verksamhetsår arbeta med en vakant plats i styrelsen för att un-
der året om möjlig fylla denna plats. 

- Revisorer och revisorssuppleant 

Omval 1 år: 
Henrik Sundström 
Nyval 1 år: 
Ingmar Berthelsen 
Omval 1 år 
Clas-Erik Eriksson, revisorssuppleant 
Avgående: 
Eva Edoff 

- Valberedning 

Omval 1 år: 
Göran Eiderfors, sammankallande 
Avgående: 
Kenneth Hertzman 
Åke Cederqvist 
 
Enligt stadgarna skall valberedningen bestå av tre medlemmar. Ledamöterna i nuvarande val-
beredning aviserade att de inte står till förfogande för omval. 
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På årsmötet fanns ingen som var villig att ingå i valberedningen. Göran Eiderfors anmälde då 
att han kunde kvarstå som valberedare. Göran framförde att styrelsen bör tillse att valbered-
ningen fylls med två ytterligare personer. 

15. Behandling av inkomna motioner och förslag från styrelsen 

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

16. Mötets avslutas 

Styrelsen får en eloge för arbetet med att hålla föreningen i gång under pandemin. Vidare får 
ordföranden beröm för att ha öppet så att de äldre kan komma ut och träffa folk. Det rikliga 
antalet vandringar uppskattades också. 

 

 

 

Mötesordförande:   Mötessekreterare: 

 

 

Åke Cederqvist   Kerstin Sjöstedt 

 

Justeras: 

 

 

Ingmar Berthelsen   Göran Eiderfors 
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