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Protokolt ftirt vid f6reningens 6rsm6te torsdagen den 27 augusti 2020 kl. 19.00 i Studiefdrbundet
Vuxenskolans lokaler, Brodngsgirden, Tumba.

5r

Foreningens ordfdrande Carin Johansson hdlsade medlemmarna vdlkomna och fdrklarade 2020 6rs

6rsmote 6ppnat.

5z

Til l  ordforande for mdtet valdes Carin Johansson.

53

Till sekreterare for mdtet valdes Charlotta Eskilson.

54

Til l justeringsmdn t i l l ika rostrdknare valdes Barbro Eriksson och Roland Gustavsson.

5s

Mdtet forklarades vara utlyst enligt stadgarna.

56

Den f6reslagna dagordningen godkdndes.

5z

Styrelsens verksamhetsberdttelse for det gingna iret gicks igenom av Carin Johansson.
Den lades t i l l  handlingarna.

5s

Ekonomisk rapport och balansri ikning for verksamhetsiret 2019 fdredrogs och kommenterades av
kassdr Inger Feldhofer.
Rapporten lades t i l l  handlingarna.

5e

Roland Gustavsson foredrog revisorernas berittelse ivilken det foreslogs att styrelsen beviljas
ansvarsfrihet for verksamhetsiret och att den upprittade ekonomiska rapporten och
balansr5kningen faststfr lldes.
Revisionsberdttelsen lades t i l l  handlinga rna.

s10

Arsmdtet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet och att den upprdttade ekonomiska rapporten och
balansrdkningen faststdlldes i enlighet med revisorernas forslag.



s11

Verksamhetsplanen fdr Ftr 2O2O foredrogs av Carin Johansson'

styrelsens f6rslag till budget for verksamhets6ret 2020 f6redrogs av lnger Feldhofer'

Budgeten och verksamhetsplanen godkdndes och lades t i l l  handlingarna'

512

Medfemsavgiften f6r ar 2ollbeslutades vara of6rdndrad: 220kr f6r medlem och 70kr for

familjemedlem'

s13

Inga motioner hade kommit in.

514

Inga hdnskjutna drenden fanns att behandla'

51s

Till ordfdrande i foreningen f6r en tid av 1 6r valdes carin Johansson'

s16

Antalet tivriga styrelseledamoter faststdlldes till 5 stycken och 2 suppleanter'

517

Till styrelseledamot for en tid av 2 6r valdes Inger Feldhofer (omval), Monica Andersson (omval) och

Mats Johansson (omval).

s18

Till styrelsesuppleant for en tid av 2 6r valdes Barbro Eriksson (omval)'

519

Till revisorer for en tid av L ir valdes Roland Gustavsson (omval) och Ulla-Britt Magnusson (nyval)'

520

Til l  valberedning for en t id av 1 6r valdes Kerstin sima (sammankallande) och Ann wendel '

S21

F6reningens ordforande Carin Johansson tackade miitesdeltagarna for visat intresse' Ddrefter

avslutade ordfiira nden 6 rsmotet.
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Ovriga frigor: inga ovriga fr6gor togs upp.
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