Proto kol I fört vid E necopia Slä ktforska rföreni ngs
årsmöte den25/22020 kl. 18.30 i
ABF:s lokaler på Östra Järnvägsgatan 1, Enköping

1. Mötets öppnande
Föreningens ordförande Håkan Palm hälsade samtliga närvarande välkomna och förklarade
mötet öppnat.

till mötet
Kurt Larsson valdes till mötesordförande.
3. Val av sekreterare till mötet

2. Val av ordförande

Birgitta Gunnarsson valdes till sekreterare för årsmötet.
4. Val av två justerare, tillika rösträknare, att jämte ordtöranden justera mötets protokoll
Göran Källgården och Bernt Lundh valdes.
5. Fastställande av föredragningslista
Föredragningslistan genomgicks och godkändes.
6. Fråga om mötet blivit behörigen utlyst
Håkan Palm berättade att årsmötet utlysts genom annonsering i EP och på hemsidan.
Stämman beslutade att årsmötet var att betrakta som behörigen utlyst.

7. Föredragande av styrelsens verksamhetsberättelse
Håkan Palm redogjorde för innehållet i 2019 års verksamhetsberättelse, vilken därefter
godkändes och lades till handlingarna.

8. Föredragande av den ekonomiska ställningen
Föreningens kassör, Bengt-Göran Österdahl, redovisade föreningens ekonomiska ställning,
vilken därefter godkändes och lades till handlingarna.

9. Föredragande av revisorernas berättelse
Curt Larsson föredrog revisionsberättelsen med yrkande om ansvarsfrihet för styrelsen.
Revisionsberättelsen godkändes och lades till handlingarna.
10. Fråga om beviljande ay ansvarsfrihet för styrelsen

Med revisorernas yrkande som grund beviljades styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.
11. Fastställande av verksamhetsplan

,

Verksamhetsplanen för vårterminen 2020 föredrogs av Håkan Palm. Den aktuella planen för
vårterminen finns upplagd på hemsidan liksom iföreningens folder.
För hösten har ännu ingen verksamhetsplan upprättats, men kan meddelas att föreningen
har 25-års Jubileum 9/9 2O2A. Alla medlemmar är välkomna att lämna förslag på
hösta ktiviteter. Den föreslagna verksa m hetspla nen god kä ndes.

12. Behandling av förslag från medlemmar som inkommit till årsmötet
Håkan Palm meddelade att inga förslag inkommit.

€,k

13. Val av ordförande för föreningen (1 år)

Niklas Pettersson meddelade valberedningens förslag som är omval på Håkan palm.
Håkan valdes, ienlighet med valberedningens forslag, tilt ordförande.

14. Fastställande av antalet styrelseledamöter (ordinarie och eventuell ercättare)

Antalet styrelseledamöter fastställdes til! fem ordinarie ledamöter (varav en ordförande) och
att utöka tilltvå suppleanter.
15. Val av två ssrelseledamöter (2 år)

Till ordinarie styrelsemedlemmar valdes, i entighet med valberedningens förslag Stig öberg
(nyval), samt Marie Ljunglin (nyval). Sedan tidigare kvarstår iytterligare 1år, Birgitta
Gunnarsson och Bengt-Göran österdahl.
16. Val av ersättare till styrelsen (1 årl
Till suppleanter valdes, i enlighet med valberedningens förslag, Karl-Fredrik Evengård
(omval) och Margareta pärnebjörk (nyval).

17.Val av en revisor (1år) och Wå revisorsersättare (1år!
Valberedningens förslag: Revisor Curt Larsson. Revisorsersättare Mats Månsson och Gunnel
Lennartsson.

Årsmötet valde Curt Larsson till revisor och Mats Månsson och Gunnel Lennartsson till
revisorsersättare.
18. Fastställande avantal ledamöter i valberedning

Antalet ledamöter i valberedningen fastställdes till två.
19. val av valberedning och sammankailande ledamot i denna
Tillvalberedning föreslogs Kjell pettersson och Gunnel Näsström.
Årsmötet valde Kjell Pettersson och Gunnel Näsström tillvalberedning med Kjell som
sammankallande.
20. övriga ärenden
lnga ärenden anmälda.
21. Mötets avslutande

Mötesordföranden Kurt Larsson tackade de närvarande medlemmarna och forklarade
därmed årsmötet avslutat.

Ju

ste ras:

Göra n Källgården, justerare

Bernt Lundh, justerare

