
Årsmöte 2020, preliminärt protokoll 

Den pågående pandemin påverkar det mesta i vårt samhälle. För vårt sällskaps del innebär det bland 
annat att vi inte kunnat samlas för att genomföra ett sedvanligt årsmöte. I våras trodde vi att vi skulle 
kunna samlas för årsmöte under hösten. Nu vet vi att detta inte kommer att vara möjligt under detta år. 
Våra möten brukar vara trevliga tillställningar vilket vi, inte minst styrelsen, saknar men det finns 
också en formell sida som måste klaras av. Våra stadgar har inte utrymme för att möta den 
extraordinära situation vi har nu. Styrelsen föreslår, efter att ha övervägt tänkbara alternativ, att alla 
medlemmar som anmält e-postadress får en anmodan att delta i det digitala årsmöte som genomförs på 
hemsidan. Vi hoppas självklart att fler tar del om informationen. Vi inser självklart att vi inte kommer 
att nå alla medlemmar men att göra ett postutskick är en kostnad som vi inte kan bära. Vi skrev redan i 
vårens brev att vidare information om årsmötet endast meddelas på hemsidan. 

Nedan finner ni ett preliminärt protokoll som styrelsen upprättat med stöd av bokslut, 
revisionsberättelsens samt valberedningens förslag. Protokollet kommer att ligga öppet fram 
till 2020-11-30.

Eventuella frågor besvarar styrelsen gärna men direkta invändningar mot våra förslag som till 
exempel frågan om ansvarsfrihet, val och andra principiella frågor kommer vi ta emot, 
registrera samt hänskjuta dem till nästa årsmöte. Frågor skickas till 
kontakt@albertengstrom.se 

1. Mötets öppnande 

Detta digitala årsmöte är öppet för frågor och kommentarer från 2020-10-29, sidan 
stängs 2020-11-30.
Dessa skickas till kontakt@albertengstrom.se

2. Val av ordförande samt protokollförare för mötet 

Styrelsen har utsett nuvarande ordförande Mats Törnquist till att leda mötet och att 
protokollet skrivs av sekreteraren Kaj Hörberg.

3. Val av protokolljusterare a9 jämte ordföranden justera årsmötets 
protokoll 

Till protokolljusterare valdes Bo-Kennet Knutsson, som att efter att alla inkomna 
invändningar redovisats för honom, har att jämte ordföranden justera protokollet 

4. Godkännande av kallelsen >ll årsmötet 
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Styrelsen förslår att, mot bakgrund av vårens brev samt anslag på hemsidan skall anses 
vara en erforderlig kallelse. Stadgarna kan inte uppfyllas med rådande situation.

5. Styrelsens verksamhetsberä9else och ekonomisk redogörelse 

Sällskapets och Smålandsektionens verksamhetsberättelser finns publicerad i årsboken.

Ekonomisk redogörelse 

Sällskapet har under verksamhetsåret 2019 gjort en vinst på cirka 12000 kr. 
Medlemsantalet är cirka 900. Detaljer finns i bokslutet som ni finner i länken nedan.

Länk till bokslutet

6. Revisorernas berä9else  

Revisionsberättelsen föredrogs och inga anmärkningar förelåg varför revisorerna föreslår 
att resultat och balansräkningen skall fastställas och att styrelsen skall beviljas 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019. Revisionsberättelsen finns under länken nedan.

Länk till revisionsberättelsen

7. Fastställande av resultat och balansräkning 
Årsmötet fastställde den förelagda resultat och balansräkningen

8. Frågan om styrelsens ansvarsfrihet 

Årsmötet beslutade med underlag av verksamhetsberättelserna och den ekonomiska 
redogörelsen att i enlighet med revisorernas förslag bevilja styrelsen ansvarfrihet för 
verksamhetsåret 2019.

9. ÅrsavgiN för 2021 
Årsavgifterna beslutades vara oförändrade, 275 kr per medlem, 400 kr för familj samt 
200 kr för de som är under 30 år.

10. Val av ordförande  
(Samtliga val nedan är gjorda enligt valberedningens förslag)

Till ordförande på ett år omvaldes Mats Törnquist

11.Val av styrelseledamöter (2 år) 



Anneli Ljungblad omval

Kerstin Halldin omval

Gunilla Zetterlund omval

Eva Hansen omval

Henrik Olsson nyval

Kvar i styrelsen ytterligare ett år är: 

Roffen Engström (Hedersordförande) 
Kaj Hörberg
Göran Modig 
Peggy Tuleus

12.Val av två revisorer samt två ersä9are (1 år) 

Till revisorer 

Ingegärd Axell nyval

Kjell Åke Eriksson omval

Ersättare

Christina Ericsson omval

Lotta Bernberg nyval

13.Val av presidium >ll Grisslehamnssek>onen  

Mats Törnquist  ordförande (1år) omval

Kvar i presidiet kvarstår

Ann Hamrin ledamot omval

Kerstin Halldin ledamot omval

14.Val av valberedning (1 år) 

Kristina Wennmark omval Sammankallande för valberedningen 

Lars Åstrand omval

Samt att samråd skall ske med Smålandssektionen styrelse



15.Frågor a9 hänskjuta >ll kommande årsmöte 
I denna punkt redovisas inkomna frågor/invändningar 

16. Mötets avslutning 

Ordföranden framförde sällskapets tack till Bitte Genberg för hennes insatser för 
Sällskapet och som nu på egen begäran avgår ur styrelsen. 

Ordföranden tackade deltagarna för visat intresse och med förhoppning om att vi under 
kommande år kan återgå till normal verksamhetavgående avslutades mötet.

Kaj Hörberg

Sekreterare

Justeras

Mats Törnquist Bo-Kennet Knutsson

Ordförande Justeringsperson
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