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Årsmöte 2020-10-07 på distans 

 

§ 1. Uppläggningen av årsmötet 

       På grund av rådande pandemi kan inte årsmötet hållas som vanligt med medlemmarna 

fysiskt närvarande. Styrelsen har därför skickat ut kallelse med dagordning och övriga 

handlingar till årsmötet (verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning samt 

revisionsberättelse för föregående verksamhetsår) per e-post den 15 september 2020. 

Samtidigt har styrelsen sänt ut ett poströstningsformulär som ger medlemmarna 

möjlighet att senast den 7 oktober rösta på styrelsens och valberedningens förslag till 

beslut i de frågor som ska behandlas enligt stadgarna. 28 röster har lämnats in.      

       Majoriteten har svarat JA på styrelsens alt. valberedningens förslag. Resultatet av 

röstningen framgår av § 2-13 nedan. Det redovisas närmare i bilagan. 

       Motion                                                                                                                                                                                                       

Vidare har en motion av Jan Nelson lämnats till årsmötet. Han har föreslagit att 

medlemmarnas e-postadresser ska läggas in i matrikeln på föreningens hemsida. Även 

motionen har skickats ut till medlemmarna tillsammans med ett röstningsformulär och 

styrelsens förslag att avslå motionen. 20 röster har avgetts. Majoriteten har röstat JA till 

styrelsens förslag att avslå motionen, se § 14 nedan. Se även bilagan. 

§ 2. Val av mötesordförande  

        Till mötesordförande utses Dag Johnson. 

 

§ 3. Val av mötessekreterare   

       Till mötessekreterare utses Olof Molin. 

 

§ 4. Fråga om mötet blivit utlyst i behörig ordning   

       Utlysningen (se § 1) godkänns av årsmötet.    

 

§ 5. Fastställande av dagordning        

       Den utsända dagordningen godkänns.  

 

§ 6. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare 

       Per Jonnarth och Ola Romson väljs.     

  

§ 7. Verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse för              

       verksamhetsåret 2019 – 2020.         

       Verksamhetsberättelsen, resultat- och balansräkningen samt revisionsberättelsen 

       har sänts ut till medlemmarna. 

       På revisorernas förslag fastställer årsmötet resultat- och balansräkningen för 2019 –    

2020.  

       Även verksamhetsberättelsen fastställs. Saldot överförs i ny räkning. 
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§ 8. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för verksamhetsåret 

       Årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för 2019 – 2020.    

 

§ 9. Val av styrelseordförande    

       På förslag av valberedningen väljer årsmötet Johan Taube till ordförande för perioden 

2020 – 2022.  

                                                                                                                                                             

§ 10. Val av styrelseledamöter och suppleanter                                                     

         På förslag av valberedningen väljer årsmötet Ulf Helleday, Dag Johnson, Olof Molin           

         och Jan Nelson till styrelseledamöter samt Assar Bolin till styrelsesuppleant.                                     

          

            Styrelsen får därmed följande sammansättning: 

            Ordinarie:         Johan Taube, ordförande                        (2020 – 2022)    

                                      Ulf Helleday                                            (2020 – 2022)    

                                      Dag Johnson                                          (2020 – 2021) 

                                      Olof Molin                                               (2020 – 2022) 

                                      Jan Nelson                                             (2020 – 2022) 

                                      Torbjörn Strand                                      (2019 – 2021)                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                              

            Suppleanter:       Assar Bolin                                            (2020 – 2022)                                       

                                       Hans Löwe                                             (2019 – 2021) 

                                       Robert Steiner                                        (2019 – 2021) 

                                        

§ 11.  Val av revisorer och revisorssuppleant 

          Till revisorer för tiden till kommande årsmöte väljs Sten Söderman och Åke  

          Wittberg samt till suppleant Claes Walters. 

 

§ 12.  Val av tre ledamöter till valberedning för nästkommande årsmöte 

          Mötet beslutar om följande sammansättning av valberedningen till nästa årsmöte:          

          Håkan Söderlindh, sammankallande, Jan Levander och Erland Sönnerstedt.                    

 

§ 13.  Styrelsens förslag till samt årsmötets beslut om årsavgift 

          På förslag av styrelsen beslutar årsmötet att avgiften för verksamhetsåret 2020 – 2021 

          ska utgå oförändrad med 241 kr. Den ska vara erlagd senast under december 2020.      

                                                                                                                                         

§ 14.  Motioner från enskilda medlemmar      

          En motion föreligger, nämligen från Jan Nelson, som föreslår att även  

          e-postadressen skall visas i medlemsmatrikeln på föreningens hemsida (se § 1).   

          Årsmötet avslår motionen.                                                                                                                                        

                                                                                                                                    

§ 15. Övriga frågor             

         Inga övriga frågor  
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§ 16. Mötet avslutas utan vidare spisning. 

                                                                                                                                                     

       Stockholm 2020-10-14          

       Vid protokollet 

 

 

 

       Olof Molin 

 

 

 

      Justeras:  

 

 

 

       Dag Johnson                             Per Jonnarth                      Ola Romson 

       Mötesordförande                       Justeringsman                  Justeringsman                   

________________________________________________________________________ 

BILAGA 

Resultat av röstningen 

      På poströstningsformuläret har en majoritet svarat JA på styrelsens alt. Valberedningens 

förslag. De avvikelser som förekommit under § 2-13 är följande: 

• En deltagare har svarat NEJ § 2 - Val av annan mötesordförande.  

• På § 2, §6 och §9 har tre deltagare svarat NEJ, de ville inte rösta på sig själva.  

 

På motionen har 20 röster avgetts. 13 har röstat JA till styrelsens förslag att avslå motionen 

och 7 har röstat NEJ till styrelsens förslag.         
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