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1. Friga om stAmman blivit behiirigen utlyst
Bjorn Abelsson 6ppnade stamman med aft h€ilsa alla valkomna. Bjdrn
berdttade att stamman har utlysts pA Facebook och kallelse med
fdredragningslista har mailats ut. Motet beslutade att stamman blivit behdrigen
utlYst.

2. Val av ordf6rande ftir stdmman
Lisbeth Jakobsson valdes till ordf6rande fclr stdmman'
NArvarolista med 14 deltagare upprdttades.

3. Anmdlan om stltrelsens val av sekreterare fiir stdmman
Till sekreterare f6r stamman valdes Birger Hj6rleifsson.

4. Val av tvi justerare att jdmte stdmmans ordfdrande justera protokollet
Till justerare valdes Rebecka Andersson och Lena Ericsson.

5. Styrelsens verksamhetsberdttelse
-EliorarA5elsson foredrog styretEns'rerksamiietsltereftetse. lvfotdbes|otat
ldgga verksamhetsberiittelsen till handlingarna.

6. Faststallande av resultat- och balansr5kningar
Birger Hj6rleifsson f6redrog resultat- och balansrdkning. Arets resultat
redovisas till 388 kr och balansomslutningen ar 122.417 kr. Mdtet besldt aft
faststiilla resultat- och balansrdkning.

7. Revisorernas berAttelse
Lisbeth Jakobsson fdredrog revisorernas ber6ttelse. M6tet beslOt att liigga
revisionsberdttelsen till handlingarna.

8, Friga om ansvarsfrihet fiir fiiregAende irs fiirvaltning
M6tet besl6t att i enlighet med revisorernas fdrslag bevilja den avgAende
styrelsen ansvarsfrihet f6r 2020 Ars fdrvaltning.

9. FastsHllande av verksamhetsplan
Bj6rn Abelsson f6redrog styrelsens verksamhetsplan. Mdtet beslot att
faststdlla verksamhetsplanen.

10. Beslut om antalet styrelseledamiiter och mandatperiod fiir dessa
M6tet besl6t i enlighet med valberedningens fcirslag att styrelsen ska bestA av
sju ordinarie ledamdter (inklusive ordfdranden) och 2 suppleanter.
Mandatperiod f6r ordforanden och suppleanter, ett Ar. Mandatperiod f6r de tre
ordinarie ledam6ter som veljs idag, tuA Ar. (De tre 6vriga; Ann Bystrdm,
Emma H6glin och Ingrid Wallin, valdes fdrra 6ret fdr tuA Ar.)
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ll,Val av ordfiirande f6r kretsen, tillika ordftirande i styrelsen
M6tet besldt att i enlighet med valberedningens fcirslag viilja Bjdrn Abelsson
till ordfdrande fdr ett Ar (omval).

I 2. Val av iivriga styrelseledam6ter
Mdtet besl6t att till ordinarie ledam6ter for tu6 Ar v6lia
Ylva Eriksson (nyval), Birger Hjdrleifsson (omval), Lars Fersters (omval).
Motet besldt att till suppleanter ftir ett Ar v6lja
Johanna Ohman (omval), Peter Sjdlund (omval).

1 3. Eventuella fyllnadsval
Inga fiTllnadsval gjordes.

14.Val av tvA revisorer och tvA revisorssuppleanter
M6tet besldt att till ordinarie revisorer fdr ett 6r vdlja
Jan Bengtson (omval) och Per Helttunen (omval).
Mdtet besldt att till revisorssuppleanter fcir eft Ar viilja
Jan-Olof Tedebrand (omval) och Hans-Erik Olsson (omval).

15.Val av valberedning
Mdtet besldt att till valberedare fcir ett 6r viilja
JAn-Olof Tedebrand (omval) obfi Jan Bengtson (omval).

{6.Arenden som styrelsen fiireldgger stAmman
Styrelsen hade inga arenden att fdreltigga stamman.

lT.Arenden som vackts genom motion
lnga motioner har inkommit.

l8,StAmmans avslutande
Lisbeth Jakobsson avslutade stamman med att tacka alla fcir engagerat digitalt
deltagande.

Lisbeth Jdkobsson, stdmmoordfdrande
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Rebecka Andersson, justerare Lena Ericsson, justerare


