
FMK HÄRNÖSAND

Protokoll fört vid årsmöte 2020-03-31

Tid: 18.00-ca 20.00

Plats: HjärtLungs lokal vid Residenset

Närvarande:    Uno Gradin, Lennart Lahti, Pelle Österholm och Laila Nordström.

                           Föredragshållare från NTF: Mona-Lill Landström  

 

§  1. Årsmötets öppnande

Ordförande hälsade samtliga välkomna och öppnade årsmötet.

 

§  2. Val av ordförande och sekreterare för mötet

Mötet valde sittande ordförande som ordförande för årsmötet och som mötessekreterare 

valdes Pelle Österholm.

§  3. Val av 2 justerare att jämte ordföranden justera mötets protokoll

Mötet valde Lennart Lahti och Laila Nordström som justerare av protokollet.

§  4. Fråga om mötets behöriga utlysande

Kallelsen skickades med Email och per post (de utan anmäld mailadress) tre veckor före 

mötet och därmed fastställdes att mötet var behörigt utlyst.

§  5. Fastställande av dagordning

Mötet fastställde föreslagen dagordning.

§  6. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse

Ordförande hänvisade till den tidigare utskickade verksamhetsberättelsen, som fastställdes 

och lades till handlingarna.

 

§  7. Redovisning av resultat- och balansräkning

Lennart Lahti redovisade föreningens resultat- och balansräkning.



§  8. Föredragning av revisionsberättelse

Revisorernas berättelse, som föreslog att styrelsen skulle beviljas ansvarsfrihet för 2019, 

lästes upp och lades till handlingarna.

§  9. Fastställande av resultat- och balansräkning

Mötet fastställde resultat- och balansräkningen, som lades till handlingarna.

§10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 2019.

§11. Behandling av motioner och hänskjutna frågor

Inga motioner, eller andra frågor hade inkommit till mötet.

§12. Fastställande av årsavgift

Av styrelsen framfört förslag, på oförändrad medlemsavgift (100 kr) för 2021, fastslogs av 

mötet.

 

§13. Fastställande av verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret 2020

Orförande föredrog förslag till verksamhetsplan med följande innehåll:

- Grillning på Sälsten

- Besök på Residenset

- Besök på Peckas tomatodling

Med tanke på rådande pandemi fastställdes att styrelsen får återkomma med tider för detta 

och eventuellt andra engagemang.

Lennart Lahti föredrog förslag till budget.

Årsmötet fastställde verksamhetsplanen och budget för verksamhetsåret 2020. 

 

§14. Val av styrelse och övriga ledamöter

Valberedningens (Gösta Rodlings) förslag, som lämnats skriftligt, lästes upp och årsmötet 

valde:

- Ordförande Uno Gradin på 1 år

   Ledamöter:



- Kalle Bäcklund och Mona Rodling (sekreterare) som har ett år kvar.

- Lennart Lahti (kassör) och Sven E Lodén omvaldes båda på 2 år.

§15. Val av revisorer och revisorsuppleant 1 år 

Mötet beslutade att välja Monika Bystedt och Hans Löfgren till revisorer.

Som revisorsuppleant valdes Roger Karlström.

§16. Val av valberedning  2 st 1 år

Mötet valde Gösta Rodling och Pelle Österholm att utgöra föreningens valberedning även 

inför nästa årsmöte.

§17. Övriga frågor

Årsmötet ansåg att paragrafen redan var utklarad i och med föredragningen av 

verksamhetsplanen.

§19. Årsmötets avslutande

Uno Gradin tackade för förtroendet att få lett årsmötet och avslutade detsamma.

Efter årsmötet genomfördes en presentation om trafiksäkerhet med en information av Mona-

Lill Landström från NTF. 

Ordföranden tackade för den ”behövliga” informationen och sen blev det en enkel fika i 

enlighet med gällande restriktioner avseende smittorisken (Corona) 

Härnösand 2020-04-22

Pelle Österholm

Pelle Österholm / Årsmötessekreterare

Uno Gradin

Uno Gradin / Årsmötesordförande

JUSTERAS

Lennart Lahti                     Laila Nordström
Lennart Lahti / Justerare Laila Nordström / Justerare 


