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Närvarande: 15 stycken av föreningens medlemmar. 

 

1 Årsmötet öppnades med bön. 

 

2 Till mötesordförande valdes Leonard Hagberg. 

 

3 Till mötessekreterare valdes Fredrik Sievert. 

 

4 Till justerare och tillika rösträknare valdes Lisa Ekelund. 

 

5 Fastställdes att närvarande 15 medlemmar utgör röstlängd för mötet. 

 

6 Mötet förklarades för stadgeenligt utlyst. 

 

7 Ärendelistan godkändes. 

 

8 Verksamhetsberättelsen föredrogs och godkändes. 

Ekonomiska redovisningen föredrogs och godkändes. 

Revisionsberättelsen föredrogs och godkändes. 

 

9 Årsmötet beslöt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsår 2021. 

 

10 Årsmötet beslöt att föreningen inte ska ha någon egen tillkommande medlemsavgift. 

 

11 Konstaterade att inga förslag från styrelsen förelåg att ta ställning till. 

 

12 Konstaterade att inga motioner från medlemmarna förelåg att ta ställning till. 

 

13 Beslöts att ombud till riksårsmötet ska vara Lisa Ekelund, Stig Ekelund, Fredrik Sievert 

och ytterligare en person som styrelsen fick delegation att utse. Styrelsen fick också 

delegation att utse andra ombud än ovanstående, om någon av dem skulle få 

förhinder. 

 

14 Till ordförande i styrelsen för fyra år valdes Leonard Hagberg. 

 

15 Till styrelseledamöter för fyra år valdes Mikael Grenstedt och Fredrik Sievert 

 



16 Till ersättare i styrelsen för fyra år valdes Elisabet Aronsson 

 

17 Till revisorer för fyra år valdes Agneta Grunditz och Sigurd Nilsson 

Till revisorsersättare för fyra år valdes David Hermansson och Sten-Arne Persson 

 

18 Till valberedning för fyra år valdes Jan Erik Amilén (sammankallande), Evalotta 

Kjellberg och Stig Ekelund. 

 

19 Inga fyllnadsval fanns att genomföra. Årsmötet vill härmed tacka dem som nu avgår 

efter fullgjord vald period: Anders O Johansson (ersättare i styrelsen) och Bernhard 

Agardh (revisorsersättare). 

 

20 Övriga frågor.  

Ett tack till styrelsen för gott arbete, framfördes av närvarande medlemmar. 

Årsmötet tackar Lena Sievert och Maria Unosson som tog hand om all disk, under 

tiden mötet pågick. 

 

21  Mötet avslutades med att Stig Ekelund bad välsignelsen. 

 

 

 

 

…………………………………………………………………….. 

Mötessekreterare Fredrik Sievert 

 

 

………………………………………………………………………   

Leonard Hagberg, ordförande   

 

 

………………………………………………………………………    

Lisa Ekelund, justerare                 


