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Protokoll Enecopia Släk1orskarförenings årsmöte 2021-02-23  
kl. 18.00 - 20.00. Årsmötet genomfördes digitalt på grund av den 
pågående pandemin. 

1. Mötets öppnande.  

Föreningens "icke fysiska" årsmöte förklaras öppnat i och med de>a underlag publiceras på 
hemsidan.  

2. Val av ordförande Ell mötet.  

Punkten är inte aktuell vid de>a Dllfälle.  

3. Val av sekreterare Ell mötet.  

EFer mötet uppdrogs Dll Ddigare sekreteraren a> uGorma e> protokoll för årsmötet. 

4. Val av två justerare, Ellika rösträknare, aI jämte ordföranden justera mötesprotokollet.  

Styrelsen uppdrog i eFerhand åt John-Erik Höglund och Kjell Pe>ersson a> justera protokollet.  

5. Fastställande av föredragningslista.  

Punkten är inte aktuell vid de>a Dllfälle.  

6. Fråga om mötet blivit behörigen utlyst.  

Årsmötet utlystes genom annonsering i EP den 5:e februari och på hemsidan den 5:e februari. 
Årsmötet kunde betraktas som behörigen utlyst. 

7. Föredragande av styrelsens verksamhetsberäIelse. 

2020 års verksamhetsberä>else framgår av bilaga 1.  
Verksamhetsberä>elsen godkändes och lades Dll handlingarna.  

8. Föredragande av den ekonomiska ställningen. 

Föreningens ekonomiska ställning framgår av bilaga 2.  
Ekonomirapporten godkändes och lades Dll handlingarna.  
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9. Föredragande av revisorernas beräIelse.  

Revisionsberä>elsen med yrkande om ansvarsfrihet för styrelsen enligt bilaga 3.  
Revisionsberä>elsen godkändes och lades Dll handlingarna.  

10. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen. 

Med revisorernas yrkande som grund beviljades styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.  

11. Fastställande av verksamhetsplan.  

Under rådande förhållande finner styrelsen det omöjligt a> presentera någon relevant 
verksamhetsplan. I skrivande stund har t ex ABF stängt sina lokaler och det gäller som bekant även 
andra platser. EFersom det mesta av förra årets verksamhet ställdes in finner styrelsen a> ännu 
gångbara programpunkter finns "i lager" men är ogenomförbara t.v. Kanske någon utomhusakDvitet 
kan genomföras Dll våren. Den Dllträdande styrelsen gavs i uppdrag a> arbeta för a> föreningen så 
snart det medges igångsä>a med verksamhet i föreningens anda enligt dess stadgar.  

12. Behandling av förslag från medlemmar som inkommit Ell årsmötet. 

Önskemål om a> vi fortsä>er med studiecirkeln DNA-släk>räd beaktades. Strävan skall vara a> Dll 
hösten 2021 genomföra träffar igen. 

13. Val av ordförande för föreningen (1 år).  

Beslut enligt valberedningens förslag som framgår av bilaga 4.  

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

Beslut: Antalet styrelseledamöter kvarstår enligt nu gällande, vilket är fem ordinarie ledamöter (varav 
en ordförande) och två suppleanter.  

15. Val av två styrelseledamöter (2 år). 

Beslut enligt valberedningens förslag som framgår av bilaga 4.  

16. Val av ersäIare Ell styrelsen (1 år). 

Beslut enligt valberedningens förslag som framgår av bilaga 4.  

17. Val av en revisor (1år) och två revisorsersäIare (1år).  

Beslut enligt valberedningens förslag som framgår av bilaga 4.  
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18. Fastställande av antal ledamöter i valberedning.  

Beslut: Antalet ledamöter i valberedningen kvarstår enligt nu gällande, vilket är två personer.  

19. Val av valberedning och sammankallande ledamot i denna. 

Beslut: Till valberedning föreslås omval av Kjell Pe>ersson och Gunnel Näsström med Kjell som 
sammankallande.  

20. Övriga ärenden. 

Inga övriga ärenden har inkommit. 

21. Mötets avslutande.  

Mötet anses avslutat i och med a> klockan slår 20.00 den 23 februari 2021. 

Justeras: 

Håkan Palm, mötesordförande 

John-Erik Höglund, justerare   Kjell Pe>ersson, justerare 
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