
Oxelösunds Hembygdsförening Protokoll Per Capsulam  

ÅRSMÖTE 2020 2021-01-XX 

Protokoll från årsmöte 2020 som behandlar verksamhetsåret 2019 för 

Oxelösunds hembygdsförening 

 

Lokal: Digitalt möte.  

Närvarande: Mötesfunktionärer som nämns i följande protokoll:  

Christer Marklund, Fredrik Derefeldt, Per Carlsson och Hugh Collins 

 

§ 1 Mötets öppnande samt godkännande av dagordningen. 

Ordförande Christer Marklund hälsar mötets funktionärer välkomna till digitalt 

möte för att fastställa årsmötesprotokoll 2020 för Oxelösunds hembygdsförening.   

 

Som underlag för att fastställa protokollet finns de svar som medlemmarna har 

lämnat på förslaget till protokoll. Svaren presenteras till varje paragraf på 

dagordningen och bildar underlag att fastställa årsmötets protokoll. 

  

Förslag till dagordning godkändes. 

 

§ 2 Val av ordförande och sekreterare för årsmötet. 

Förslag: Till mötesordförande väljs Christer Marklund. Till sekreterare väljs 

Fredrik Derefeldt  

 

§ 3 Fråga om mötet är meddelat enligt stadgarna. 

Förslag: Årsmötet förklarades vara stadgeenligt utlyst.  

 

§ 4 Val av två justerare. 

Förslag: Per Carlsson och Hugh Collins 

väljs att utöver mötesordföranden, justera mötesprotokollet. 

(Det innebär att de kommer att digitalt närvara vid sammanställningen av svaren 

från medlemmarna och då även fungera som rösträknare.) 

 

§ 5 Verksamhetsberättelse för 2019. 

Styrelsens verksamhetsberättelse med ekonomisk sammanfattning för år 2019 

finns tillgänglig för medlemmarna och anses vara föredragen.  

 

Föreningens ekonomi är fortsatt stabil. De belopp som är avsatta för 

ändamålsbestämda medel kommer att utgöra en god plattform för föreningens 

åtaganden och verksamhet.  

 

§ 6 Revisionsberättelse. 

Revisionsberättelsen för 2019 finns tillgänglig för medlemmarna och anses vara 

föredragen. 

 

§ 7 Beslut om ansvarsfrihet. 

Förslag: Enligt revisorns förslag beslutade årsmötet att bevilja styrelsen 

ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019-01-01 – 2019-12-31. 
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§ 8 Val av styrelse. 

Då årsmöte och medlemsmöte ej utsåg valberedning lämnas förslag från styrelsen 

och arbetsgrupper. Styrelsemöten den 9 januari och 6 februari 2020. 

 

Förslag: Följande valdes enligt framförda förslag. 

 

Styrelseledamöter: 

Mariana Karlsson Omval  2 år 

Fredrik Derefeldt Omval  2 år 

 

Suppleanter: 

Karl-Erik Henriksson Omval  1 år 

Lars Sjögren Omval 1 år 

 

§ 9 Val av revisorer. 

 

Förslag: Följande valdes enligt framförda förslag. 

 

Till revisorer valdes: 

Rolf Zetterström Omval  1 år 

Torbritt Bökman Omval  1 år 

 

Till revisorssuppleanter valdes: 

Anders Stenberg Omval  1 år 

Kjell Eliasson Omval  1 år 

 

§ 10 Val av ombud till Södermanlands hembygdsförbund. 

Förslag: Val av representant och ersättare till Södermanlands Hembygdsförbunds 

årsmöte delegeras till styrelsen. 

 

§ 11 Val av ledamöter i valberedning. 

Förslag: Här välkomnar vi förslag från medlemmarna.  Förslag kan lämnas i 

svarsformuläret.  

 

§ 12 Fastställande av årsavgift för år 2021. 
Förslag: Årsmötet fastställde oförändrad årsavgift, 100 kr och för familjemedlem 50 

kr. 

 

§ 13 Behandling av styrelsens förslag. 

Inga nya förslag från styrelsen. 

 

 

§ 14 Behandling av inlämnade motioner. 

Inga motioner har inkommit. 

 

§ 15 Övriga frågor. 

Inga övriga frågor tas upp till behandling. 
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§ 16 Avslutning. 

 

Ordföranden förklarade årsmötet 2020 avslutat och tackade de närvarande för 

genomfört uppdrag. 

 

 

Vid protokollet. 

 

 

 

 

Fredrik Derefeldt 

  

   

Justeras. 

 

 

 

Christer Marklund       Per Carlsson  Hugh Collins 

Mötesordförande 

 

 

 

Bilagor till originalprotokollet: 

Dagordning 

Verksamhetsberättelse med ekonomi i sammandrag 

Resultat och balansräkning 

Revisionsberättelse 

Förslag till val 

Program och verksamhetsplan 2020 

- Verksamhetside 2020 - underlag till ansökan om föreningsbidrag 2019-10-09 

Budget för 2020 

- Budget 2019-2020 inlämnad bidragsansökan 2019-10-09 

Medlemsförteckning och röstsammanställning. 


