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Årsmötesprotokoll fört vid 
Brännkyrka Hembygdsförenings  
årsmöte 2022 
 

Tid:  2022-03-31, kl. 18.00 – 20.00 
Plats:  Älvsjökyrkans församlingssal 
 

Efter årsmötet serverades kaffe/te med kaka. Under kaffeserveringen såldes lotter för 
konstlotteriet och där dragning av vinster förrättades. 
 

§ 1  Årsmötets öppnande 
Ordförande Anita Lundin öppnade mötet och hälsade välkommen. 
 

§ 2  Val av ordförande för årsmötet 
Birgitta Persson valdes till ordförande för årsmötet. 
 

§ 3  Val av sekreterare för årsmötet 
Ing-Mari Laingren valdes till sekreterare för årsmötet. 
 

§ 4  Val av protokolljusterare, tillika rösträknare, att jämte ordförande justera protokollet 
Kerstin Lindskog och Daisy Hagman valdes till justerare och rösträknare. 

 

§ 5  Prövning av att kallelse till årsmötet skett i behörig ordning 
Årsmötet har utlyst i medlemsbrev nr 1 2022-01-10 och på föreningens hemsida, samt med 
kallelse inom den stipulerade tiden enligt stadgarna. 
 

§ 6  Fastställande av föredragningslista 
Föredragningslistan fastställdes. 
 

§ 7  Fastställande av röstlängd 
42 röstberättigade medlemmar var närvarande och 2 registrerade familjemedlemmar. 
Avprickning gjordes vid ankomsten, där medlemmar avprickades på medlemsförteckningen. 
Röstlängden fastställdes (bilaga 1). 

 

§ 8  Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse 
Anita Lundin gav en genomgång av verksamhetsberättelsen. 
Årsmötet beslöt att godkänna verksamhetsberättelsen för år 2021. 

 

§ 9  Behandling av revisorernas berättelse 
Revisor Ann-Katrin Holmberg läste upp revisorernas berättelse. 
 

§ 10  Beslut om resultat- och balansräkning 
Resultat- och balansräkningen presenterades av Per Jacobsson. Årets intäkter är 228 917 kr. 
Årsmötet beslöt att fastställa resultat- och balansräkningen omfattande 416 265,09 kronor för år 
2021 och överföra årets underskott på 350 kr (till) i ny räkning. 

 

§ 11  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
Årsmötet beslöt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för år 2021. Styrelsens ledamöter deltog inte i 
beslutet. 

 

§ 12  Behandling av motioner 
Inga motioner inkomna. 
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§ 13  Behandling av förslag från styrelsen (propositioner) 
Inga förslag inkomna. 

 

§ 14  Beslut om budget och verksamhetsplan för år 2022 
Anita Lundin presenterade verksamhetsplanen för år 2022 och verksamhetsinriktningen för 
2023 – 2027. Budget och verksamhetsplan med verksamhetsinriktning godkändes. 

 

§ 15  Beslut om årsavgift för år 2023 
Styrelsens förslag är att höja årsavgiften för år 2023 från 220 kr till 250 kr för enskild medlem 
och oförändrat 100 kr för familjemedlem. 
Årsmötet beslöt att godkänna styrelsens förslag om medlemsavgift för år 2023. 

 

§ 16  Val av ordförande för kommande verksamhetsår 
Anita Lundin omvaldes till ordförande för ett år. 

 

§ 17  Val av övriga styrelseledamöter 
Till styrelseledamöter för 2 år valdes;  
Arne Lönnebring (omval), Håkan Jarmar (omval), Håkan Jonsson (omval),  
Per Jacobsson (omval), Rune Boman (omval), Ragnhild Elfsö (nyval). 

 

§ 18  Val av revisorer för kommande verksamhetsår 
Årsmötet beslöt att välja; 
Torbjörn Erbe (omval), Ann Katrin Holmberg (omval). Revisorssuppleant: Birgitta Persson 
(omval). 

 

§ 19  Val av ledamöter i valberedningen för kommande verksamhetsår 
Årsmötet beslöt att välja; 
Olle Andretsky (omval), Anita Thisell (omval), Michael Ernstell (omval) med Olle Andretsky 
som sammankallande.  

 
§ 20  Övriga val 

Inga övriga val förrättades. 
 

§ 21  Årsmötets avslutande 
Ordförande avslutade årsmötet och tackade för intresse för verksamheten, samt tackade sittande 
styrelse för ideellt arbete. 
Birgitta Björnlund och Bodil Andreassen lämnar styrelsen och avtackades med blommor. 

 
………………………………………………………………………………………… 
Ing-Mari Laingren   Birgitta Persson 
Sekreterare    Ordförande 
 
……………………………………………………………………………………………… 
Kerstin Lindskog   Daisy Hagman 
Justerare    Justerare 
 
Bilagor 
Bilaga 1:  Medlemsförteckning för Brännkyrka hembygdsförening 
Bilaga 2:  Underlag till årsmötet för 2022-03-31; innehållande föredragningslista, 

verksamhetsberättelse för år 2021, resultat- och balansräkning, revisionsberättelse, 
verksamhetsplan för år 2022 och verksamhetsinriktning för år 2023- 2027 och 
valberedningens förslag till personval 2022 


