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Protokoll fört vid årsmöte 12 mai2OZt

Plots: Digitolt möte Meet.

§f Årsmötet öppnas
Styrelseordfiirande Björn Barle hälsade alla välkomna och fiirklarade årsmötet öppnat.

§2 Upprättande och godkännande av röstlängd
Närvarolista prickades av och godkändes som röstlängd (bilaga l)

§3 Fråga om årsmötet är behörigt uttyst.
F agan besvarades med enhälligt Ja.

§4 FaststäIlande av dagordning
Föreslagna dagordningen faststiilldes enhälligt

§5 VaI av ordfiirande fiir årsmötet
Till ordfiirande fiir mötet utsågs Helle Bryn_Jensen.

§6 VaI av sekreterare fiir årsmötet
Till iekreterare ftii årsmötet utsasi Kjell Eriksson.

§7 Val av protokolljusterare och rösträknare.
Till protokollsjusterare tillika röstriiknare valdes Horst Bodinger och Gunilla
Runström,

Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning.
Styrelsens ordfiirande fiiredrog verksamhetsberättelsen och den ekonomiska
redovisningen (bilaga 2). fusmötet beslöt attläggaverksamhets- och ekonomisk
redovisning med godkåinnande till handlingarna. 

,

§9 Revisorernas berättelse
Mötets ordfiirande Helle Bryn-Jensen fiiredrog revisionsberättelsen (bilaga 3). fusmötet
beslöt att, i enlighet med revisorernas fiirslag, lägga revisionsberätteisen med
godkännande till handlingarna.

§10 tr'astställande av balans och resultaträkning
Beslöts att faststiilla balans- och resultaträkning samt styrelsens fiirslag till
resultatdisposition fiir verksamhets änet 2020.

§11

§12

Beslut om rnsvarsfrihet fiir styrelsen
Årsmötet beslöt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet fiir verksamhetsåret 2020.

Årsavgift fiir nästkommande kalenderår.
Åtsavgiften 2022 fiireslås bli ofiirändrad, 100 kr per år, vilket godkändes av årsmötet.
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Beslut om verksamhetsplan och budget
Verksamhetsplan och budget for 2021fiiredrogs och godkändes av årsmötet (bilaga 4).

Inkomna fiirslag motioner
Inga fiirslag hade inkommit.

Val av styrelse, revisorer, valberedning och ombud
a/ Tlll ordfiirande pä ett årr omvaldes Björn Barle
b/ Till ordinarie styrelseledamöter valdes Karin Westerlund 2 år (nyval) och Kjell
Eriksson, två år (omval)

Jennica Simesgården och Sergei Ljessnoi är valda styrelseledamöter fram till årsmötet
2022.

c/ Till ersättare i styrelsen valdes fiiljande:
Peha Holding I år (omval) och AnnBritt Carlsson 1 år (nyval).
d/ Till ordinarie revisor valdes Staffan Mark på 1 år (omval)
Till revisorsersättare valdes Thorsten Holmberg 1 år (nyval)
e/ Valberedning. Beslutades att styrelsen fiir i uppdrag att hantera denna fråga, då inget
annat fiirslag presenterades for årsmötet.

fl l/Bjöm Barle och Kjell Eriksson valdes till att representera ftllsningen vid RFS:s
ånsmöte2022.

{v{mire-Brod6fi-valdertill aftrcfsef,tera
Funlctionshinderråd.

§17

Ovriga ärenden
Bjöm Barle tackade de avgående, styrelseledamoten Anders Ollinen samt revisors-
suppleanten AnnMarie Elf, fiir deras insatser i ftireningen,

Årsmötet avslutades

Kje I I Eri ksso n. Se krete ro re

Gunilla Runström, justerore
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