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§1 Mötets öppnande: Lokalklubbs viceordförande Stefan Ollars hälsar alla välkomna 
 och förklarar mötet öppnat. 
   
§2  Fastställande av röstlängden: Efter genomfört upprop fastställdes röstlängden till  
 20st röstberättigande medlemmar närvarande. 1st medlem tillkom vid punkt 8. 
  
§3  Val av mötesordförande: Valberedningens sammankallande Tina Skyllbäck 
 presenterade valberednings förslag  på mötesordförande för årsmötet, Nina  
 Christoffersson 
 Årsmötet beslutade att välja Nina till ordförande för årsmötet. 
  
§4  Styrelsens anmälan om protokollförare: Lokalklubbs styrelsen anmälde sittande 
 sekreterare Gerda Sundström som protokollförare för mötet. 
 
§5  Val av två justerare tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden 

ska justera protokollet:  
 Årsmötet beslutade att utse Li Larsson och Anna Isaksson till justerare som hade 

tillfrågats tidigare. 
  
§6 Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av personer enligt § 7 moment 2 i 

stadgarna. Finnes Ej 
  
§7 Fråga om årsmötets behöriga utlysande:  
 Årsmötet beslutade att förklara årsmötet stadgeenligt utlyst.  
  
§8 Fastställande av dagordningen:  
 Årsmötet beslutade att fastställa förelagda dagordning.  Med tillägg att mötes 

öppnande och avslutande.  
  
§9 Genomgång av 
 

a) Lokalklubbsstyrelsens redovisning för 2020. Gicks igenom rubrik för rubrik.  

Godkännes av årsmötet.  

b) Redogörelse av resultat- och balansräkning för 2020. Godkännes av 

årsmötet. 

c) Revisionsberättelse för 2020 revisor Lena Nordström läste upp revisionen. 

Lena kommentar ang. styrelsens arbete under det här speciella året är att 

det har fungerat bra.   
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§10 Fastställande av resultat- och balansräkning samt beslut om disposition av vinst 

eller förlust:   
 Fastställs av årsmötet. 
  
§11 Beslut om ansvarsfrihet för lokalklubbsstyrelsen. Årsmötet beslutade i enlighet 

med revisorernas förslag att bevilja lokalklubbsstyrelsen ansvarsfrihet för 2020. 
 
§12  Beslut om rambudget.  
 Rambudget för innevarande verksamhetsår samt preliminär rambudget för det 
 närmast följande verksamhetsåret.  Godkänns av årsmötet. 
 
§13 Val av styrelse enligt § 8 moment 1 i stadgarna samt beslut om suppleanternas 

tjänstgöringsordning. Valberedningens ordförande Tina Skyllbäck läste upp 
valberedningens förslag 

          Årsmötet beslutade att välja: 
1. Lokalklubbsordförande (omval 1 år) enligt valberedningens förslag: Lotta 

How. 

2. Sekreterare (omval 2år) enligt valberedningens förslag: Gerda Sundström. 

3. Kassör (fyllnadsval 1 år) enligt valberedningens förslag: Kari Haponen. 

4. Ledamot(omval 2år) enligt valberedningens förslag: Veronika Hagström. 

5. Ledamot (omval2år) enligt valberedning förslag: Pia Elmquist. 

6. Ledamot (fyllnadsval 1år ) enligt valberedningens förslag: Sofia Öström. 

7. Suppleant (omval 2år) enligt valberedningens förslag: Roger Henningsson. 

8. Suppleant (fyllnadsval1år) enligt valberedningens förslag: Kristina Haponen. 

Tjänstgöringsordning för suppleanterna är förste Roger Henningsson andra 

Kristina Haponen. 

                       

        §14 Val av revisorer och revisor suppleanter enligt § 9 i stadgarna: Valberedningens 
 förslag är: 

 Ordinarie Mats Stenmark och Lena Nordström, omval på 1 år. 
Revisor suppleanter Moa Gustavsson nyval 1 år och Eva-Lena Broberg, omval på 1 
år. 
 

         §15 Val av valberedning enligt § 10 i stadgarna. 
Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag. 

 Årsmötet beslutade att till valberedning utse:  
 Sammankallande 1år Tina Skyllbäck (omval) 
 Ledamot för 1 år Anna Isaksson (fyllnadsval) 
 Ledamot för 2 år Sara Nyberg Hansson (nyval) 
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         §16 Beslut om omedelbar justering av punkterna 13-15 

 Årsmötet beslutade att omedelbart justera punkterna 13-15 
 

§17 Mötets avslutande: Nina tackar för förtroendet att få leda årsmötet och lämnar 
 ordet till vice ordförande Stefan Ollars som avslutar mötet kl 15.53 

 
 

 
  Protokollförare:                                            Mötesordförande: 
 Gerda Sundström  Nina Christoffersson 
  
 Justerare:   Justerare: 
 Li Larsson                          Anna Isaksson 
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