Protokoll Årsmöte 14/3 -21

Deltagare årsmöte: Charlott Astré, Heidi Böresen, Nicole Stenlund, Ann-Sofie Karlsson, Robert Hult,
Christer Berdén, Caroline Sandö

- Val av mötesordförande - Charlott Astré väljs till ordförande
- Val av mötessekreterare - Caroline Sandö väljs till sekreterare
- Val av två justerare, tillika rösträknare - Ann-Sofie och Heidi väljs till sekreterare
- Årsmötets behöriga utlysande - Inbjudan till årsmöte har suttit uppe på ICA och TP Macken,
samt mötesinbjudan via Facebook. Skickades ut enligt stadgarna
- Styrelsens årsredovisning - Årsredovisning godkänns.
- Revisorernas berättelse - Berättelsen godkänns.
- Ansvarsfrihet för styrelsen - Lotta redovisar verksamhetsberättelsen för 2020, styrelsen ges
ansvarsfrihet.
- Val av ordförande - Charlott Astré väljs till ordförande ett år till.
- Val av övriga ledamöter och suppleanter i styrelsen (Caroline och Heidi är valda på två år) Förslag att Ann-Sofie Karlsson och Robert Hult står kvar ett år som suppleanter samt nyval av
Matilda Pettersson som ny ledamot i styrelsen i 2 år.
- Val av revisor samt revisorssuppleant. Valberedningen föreslår Martina Netterberg som
revisor och Henrik Gustafsson som revisorssuppleant - Martina väljs som revisor och Henrik
Gustavsson väljs som revisorssuppleant.
- Val av ledamöter i valberedningen, varav en sammankallande. Styrelsen föreslår omval av
Linda, Stina och Nicole. Linda önskar avstå, därför väljs Stina Ekman och Nicole Stenlund som
valberedning till nästa år, vi har dessutom en vakant plats i valberedningen.
- Omedelbar justering av valen - valen av styrelsemedlemmar, revisor och valberedning
godkänns av deltagare på mötet.
- Årsavgift till föreningen - årsavgiften blir samma som föregående år.
- Verksamhetsplan - verksamhetsplanen läses upp och fastställs.
- Budget - Budgeten kommer vara likvärdig under kommande år som i år.
- Styrelsens arvode - Inget arvode tas även fortsatt av styrelsen.
- Motioner - Inga motioner har inkommit.

- Förslag från styrelsen - Nya stadgar - Nya stadgar antas för andra året i rad och därmed
gäller nya stadgar uppdaterade 20210315.
- Övriga frågor - Inga övriga frågor tas upp.
- Avslutande av mötet - Mötet avslutas.
Övriga frågor som inte tagits upp på föredragslistan ska ej göras till föremål för beslut.

