ÅRSMÖTE 31 maj 2021
Plats: Hembygdsparken, Ängelholm
Närvarande: 45 medlemmar enligt deltagarlista (Bil. 1)
Årsmötesförhandlingarna föregicks av en tillbakablick på föreningens utveckling och framtidsplaner. Webbmaster redogjorde för datorisering och digitalisering av föreningens verksamheter.
Avslutningsvis redogjorde ordförande för ”Hur vi har hanterat pandemin”.
§1. P-O öppnade mötet och röstlängden fastställdes (Bil. 1)
§2. Följande val inför årsmötesförhandlingarna gjordes: a) Birgitta Randås valdes till mötesordförande b) Åke Lindroth valdes till mötessekreterare c) Ingegärd Hultgren och Bo Nilsson valdes
till justerare tillika rösträknare.
§3. Årsmötet konstaterade, att kallelse utgått i stadgeenlig ordning. Pandemin orsakade dock en
förskjutning i genomförandet.
§4. Dagordningen fastställdes.
§5. Följande årsmötesärenden avhandlades:
a) Verksamhetsberättelsen 2020 (Bil. 2) b) Ekonomisk redovisning (Bil. 3) c) Revisionsberättelsen (Bil. 4)
Samtliga handlingar granskades och godkändes.
§6. Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret.
§7. Några propositioner från styrelsen föreligger inte. (Se dock §13)
§8. Inga motioner från medlemmarna förelåg, trots att motionstiden förlängts från 1 november 2020
till 17 maj 2021, p.g.a. pandemin.
§9. Årsmötet beslöt att styrelsen ska omfatta 9 ledamöter utöver ordförande.
§10. Följande val genomfördes i enlighet med valberedningens förslag (Bil. 5).
a) Ordförande på 1 år, P-O Lindberg b) Styrelseledamöter på 2 år fram till årsmötet 2023 Anders
Larneby, Birigitta Larneby, Carin Lindroth och Åke Lindroth c) Följande ledamöter är redan valda
till årsmötet 2022 Gunnel Rosenqvist, Birigitta Randås, Erik Olsen, Marianne Olsen och Britt-Inger
Thorin. d) Revisor på 1 år Ingrid Jonasson och Sverker Ingvarsson e) Revisorssuppleant på 1 år
Inger Heidne f) Valberedning på 1 år Birigitta Randås, sammankallande samt Anders Larneby och
Erik Olsen.
§11. Styrelsens förslag till Verksamhetsplan 2021 (Bil. 6) godkändes.
§12. Följande beslut, m.a.p. Budget 2021 som antogs i sin helhet, togs: Resultat- och balansräkningen fastställdes samt att årets resultat tillsammans med tidigare resultat, totalt 674 738 kr, ska
föras över till ny räkning.

§13. Av styrelsen framlagda ärenden: ”Medlemsavgiften för 2022 fastställes till 200 kr, men
styrelsen kan senare besluta, att höja avgiften till 250 kr om den finner det nödvändigt. Detta utan
att kalla till extra årsmöte.” Årsmötet beslöt enligt förslaget.
§14. Övriga frågor.
Johan Hellstrand tog upp frågan om sista inlämningsdag för medlemmarnas motioner. P-O
hänvisade till §8 i dagens protokoll. Tiden mellan sista inlämningsdag och Årsmötet behövs för att
bereda ärendet seriöst. Johan Hellstrand tog också upp frågan om Valberedningens sammansättning,
som består av styrelseledamöter. P-O förklarar, att problemet ventilerats i styrelsen vid ett flertal
tillfällen. Å andra sidan är Valberedningen öppen för kandidatförslag redan nu!
§15. Mötesordförande förklarar mötet avslutat.
Ängelholm 31 maj 2021

Birgitta Randås
Ordf.

Ingegärd Hultgren
Just.

Bo Nilsson
Just.

Bilagor: Bilaga 1:
Bilaga 2:
Bilaga 3:
Bilaga 4:
Bilaga 5:
Bilaga 6:
Bilaga 7:

Deltagarlista tillika röstlängd
Verksamhetsberättelse 2020
Ekonomisk redovisning
Revisionsberättelsen
Valberedningens förslag
Verksamhetsplan 2021
Budget 2021

Åke Lindroth
Sekr.

