BOTVIDSBYGDENS SLÄKTFORSKARFÖRENING
Protokoll fört vid föreningens årsmöte måndagen den 21 mars 2022 kl.
18.30 i biografen Sländans lokaler i Tullinge.
§1

Föreningens ordförande Carin Johansson hälsade medlemmarna välkomna och
förklarade 2022 års årsmöte öppnat.
§2
Till ordförande för mötet valdes Ulla Comérus.
§3
Till sekreterare för mötet valdes Anita Karlsson.
§4
Till rösträknare och justeringsmän valdes Roland Gustavsson och Ulla Larsson.
§5
Mötet förklarades vara utlyst enligt stadgarna.
§6
Den föreslagna dagordningen godkändes.
§7
Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna året gicks igenom av Carin Johansson.
Den lades till handlingarna.
§8
Ekonomisk rapport och balansräkning för verksamhetsåret 2021 föredrogs och
kommenterades av kassör Inger Feldhofer. Rapporten lades till handlingarna.
§9
Ulla-Britt Magnusson föredrog revisorernas berättelse i vilken det föreslogs att styrelsen
beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret och att den upprättade ekonomiska rapporten
och balansräkningen fastställdes. Revisionsberättelsen lades till handlingarna.
§10

Årsmötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet och att den upprättade ekonomiska
rapporten och balansräkningen fastställdes i enlighet med revisorernas förslag.
§11
Styrelsens förslag till budget för verksamhetsåret 2022 föredrogs av Inger Feldhofer.
Verksamhetsplanen för år 2022 föredrogs av Carin Johansson.
Budgeten och verksamhetsplanen godkändes och lades till handlingarna.
§12
Medlemsavgiften för år 2023 beslutades vara oförändrad: 220 kr för medlem och 70 kr
för familjemedlem.
§13
Inga motioner hade kommit in.
§14
Inga hänskjutna ärenden fanns att behandla.
§15
Till ordförande i föreningen för en tid av 1 år valdes Carin Johansson.
§16
Antalet övriga styrelseledamöter fastställdes till 5 ordinarie och 2 suppleanter.
§17
Till styrelseledamot för en tid av 2 år valdes Inger Feldhofer (omval), Monica
Andersson (omval) och Mats Johansson (omval).
§18
Till styrelsesuppleant för en tid av 2 år valdes Bo Pettersson (nyval).
§19
Till revisorer för en tid av 1 år valdes Ulla-Britt Magnusson (omval) och Roland
Gustafsson (omval).
§20
Till valberedning för en tid av 1 år valdes Kerstin Sima (sammankallande) och Ann
Wendel.
§21

Föreningens ordförande Carin Johansson tackade mötesdeltagarna för visat intresse.
Därefter avslutade ordföranden årsmötet.
-------oOo-------Ordförande Carin Johansson avtackade mötesordföranden och avgående
styrelsemedlemmen Barbro Ericsson med blommor.
Övriga frågor: -
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