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Protokoll fört vid årsmöte
Den 21 mars 2021 13.0G,15.00 mötet sker digitalt via Teams
§ 1Mötets öPpnande
förklarade årsmötet
Simon Storm med företrädare Gunilla Storm hälsade alla välkomna och
öppnat. Gunilla/simon ger en kort genomgång hur tekniken fungerar.

Simon/Gunilla gör även ett uPprop av de som anmält sig'
§ 2 Val av ordförande för årsmötet

Årsmötet beslutade att välja Birgitta Tullberg o Anna Grosch till mötesordförande
§ 3 Val av miitessekreterare

Årsmötet beslutade att välia Helene/Rigmor Jonsson till mötessekreterare
§ 4 Upprättande och godkännande av röstlängd

medlemmar
Årsmötet godkände uppropet under §1som närvaro o röstlängd fem fullvärdiga
är röstberättigade. Dessutom deltar stödmedlemmar o assistenter'
§ 5 Val

av protokoll iusterare och rö'sträknare

uddevalla och
Årsmötet beslutade att välja Malin Karlsson med företrädare Annlka Karlsson
Johan Käller Tibro till protokolliusterare och rösträknare
§ 5 Prövning

att mötet kallats i behörig ordning

kansliet
ordförande informerade att kallelsen skickats via mail och post 10 februari från
stockholm och även funnits på riksföreningen JAGs hemsida

i

Årsmötet beslutade att mötet är kallat i behörig ordning
§ 7 Godkännande av dagordningen

Årsmötet beslutade att god

§

kä n na d agord n i n gen'

8lnformation om verksamhetsberättelse 2020

Verksamhetsberättelsen har funnits på riksföreningens hemsida från 7 mars, Gunilla
Storm berättade om styrelsens verksamhet 2020.
Årsmötet besl utade lägga verksa

m

hetsberättelsen til I handli

n

ga

rna'

.l

.fi,

i
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§ 9 tnformation om ekonomirapport per

3l december

2020

Rigmor Jonsson informerade om föreningens ekonomirapport tör 2O2O. Denna har funnits

tillgänglig på riksföreningens hemsida från 7 mars. Revision av ekonomin sker av
riksföreningens revisorer.
Årsmötet beslutade lägga rapporten till handlingarna.
§10 Disponering av 2O2O årc överskott
Styrelsen föreslår att 2020 års överskott 81 292,39 kr överförs att användas 202L.

Årsmötet beslutade enli$ förslaget.
§

ll

Ansvarsfrihet för 2020

Årsmötet beslutade ge styrelsen ansvarsfrihet för 2020
§ 12 lnkomna motioner

till lokalföreningen

Mötesordföranden informerade att inga motioner finns att behandla
§ 13 Verksamheten 2021
Gunilla redovisar styrelsens förslag till verksamhetsplan 2021 som funnits på riksföreningens
hemsida, Gunilla informerar om att rådande Corona läge kommer att påverka möiligheten

till att genomföra årets aktiviteter. Verksamhetsbidraget för

2021..

är idag oklart för styrelsen,

det ekonomiska utrymmet är idag 2020 års överskott. Mot bakgrund av detta föreslår
styrelsen att årsmötet uppdrar åt kommande styrelse att utarbeta budget tör 2O2L.
Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag
§ 14 Medlemsavgift 2021
Styrelsen föreslår oförändrad avgift 50 kr. Under förutsättning att riksavdelningen inte

beslutar om att alla lokalföreningar ska ha samma avgift. ldag är verksamhetsbidraget per

Årsmötet beslutade

en

ligt styretsens förslag.
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§ 15 Val av styrelseordförande
Styrelsen informerade om hur de arbetat inftir de val som ska ske, då det inte valdes någon
valberedning på årsmötet 2020. Nuvarande styrelse har tillfrågats och accepterat omval vb.
lnga ytterligare förslag har kommit in.

Årsmötet beslutade att välja Simon Storm Skara till styrelsens ordförande på 1 år omval
§ 16 Val av ordinarie Iedamöter i styrelsen

Årsmötet beslutade välja 4 ordinarie ledamöter på 1 år
Birgitta Tullberg Tibro, Helene Jonsson Tibro, Johan Käller Tibro och Malin Karlsson
Uddevalla( samtliga är omval)
§ 17 Val av suppleanter till styrelsen

Årsmötet beslutade välja 3 suppleanter på 1 år
Bernt Åke Wigenstam Tibro, Josefin Colombo Uddevalla och Camilla Pettersson Trollhättan
{ samtliga har accepterat omval dock under förutsättning att medlemskap föreligger för

2O2u
§ 18 Valav lekmannarevisor
Rigmor informerar om hur ekonomin hanterats och att ekonomiavdelningen har full insyn i
vår ekonomi. lnga förslag har inkommit

Årsmötet beslutade att inte välja någon lokal revisor

§ 19 Val av valberedning
lnga förslag har kommit,

Ärsmötet beslutade att frågan om valberedning får hanteras av styrelsen under året.
§ 2o

öwiea

frågor
,:,".=

Styrelsen informerar att de lämnat två förslag till riksavdelningens årsmöte , att det bör ske
muntlig uppföljning av tidigare års förslag och att konferensutrustningen på träffpunkterna
ska utrustas med dator.
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§

21Mötets ardutning

Simon genom företrädare Gunilla Storm tackar alla närvarande för engagemang och fortsatt

förtroende, och avslutar mötet.
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Justerare Malin Karlsson/ Annika

Karlsson

Johan Käller
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