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§  1   Årsmötets öppnande 
Ordförande Mats Jörgensson hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 
 
§  2   Val av mötesordförande 
Mötet valde Belinda Larsson till mötesordförande. 
 
§ 3   Val av mötessekreterare 
Mötet valde Arne Gunnarsson till mötessekreterare 
 
§ 4   Val av protokollsjusterare tillika rösträknare 
Möte valde Adam Eiwez och Sandra Nilsson till protokollsjusterare och rösträknare. 
 
§ 5   Godkännade av årsmötets behöriga utlysande 
Kallelsen till årsmötet gick ut den 15 januari via hemsidan och brev till medlemmarna. Mötet 
beslutade att årsmötet utlysts i enlighet med föreningens föreskrifter. 
 
§ 6   Godkännande av föredragningslistan 
Inga motioner hade inkommit till årsmötet varför punkt 12 på föredragningslistan ströks. 
Mötet godkände i övrigt föredragningslistan. 
 
§ 7   Fastställande av röstlängd 
Antal röstberättigade fastställdes till 57 närvarande medlemmar. Se bifogad närvarolista. 
 
§ 8   Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse för 2022 
Föreningens ordförande Mats Jörgensson läste upp Verksamhetsberättelsen för 2022 och 
kassör Eva Lindén redogjorde för balans- och resultaträkning för räkenskapsåret 2022. 
Mötet beslöt att godkänna verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse 
 
§ 9   Revisionsberättelse 
Föreningens revisorer Jenny Ahonen och Georg Berntsson redogjorde revisionsberättelsen 
och föreslog årsmötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhets- och 
räkanskapsåret 2022. 
 
§ 10 Beslut om ansvarsfrihet 
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Mötet beslutade i enlighet med revisorernas förslag och gav styrelsen ansvarsfrihet för 
verksamhets- och räkanskapsåret 2022. 
 
§ 11 Beslut om arvoden, reseersättningar och övriga ersättningar 
I enlighet med styrelsens och valberedningens förslag beslutade mötet att inga 
mötesarvoden utgår. Dock ersättning för förlorad arbetsförtjänst. Reseersättning i enlighet 
med skatteverkets regler för skattefri reseersättning.  
 
§ 12 Fastställande av verksamhetsplan och budget 
Föreningens ordförande Mats Jörgensson föredrog mötet verksamhetsplan och budget för 
2023. 
Mötet beslutade att fastställa verksamhetsplan och budget i enlighet med framlagt förslag. 
 
§ 13 Fastställande av antal ledamöter i styrelsen 
Mötet fastslog antal ledamöter i styrelsen till sex ledamöter, utöver ordföranden. 
Mandatperioder i enlighet med föreningens föreskrifter. 
 
§ 14 Val av ordförande 
Föreningens ordförande Mats Jörgensson hade meddelat valberedningen att han inte står till 
förfogande till omval som ordförande. 
Mötet valde enhälligt Anna Hansson till ordförande på ett år. 
 
§ 15 Val 
a) följande ledamöter har ett år kvar på sin mandatperiod: Eva Lindén, Bo Eiwez och Ewa-
Maria Lindblad. 
Mötet valde Mats Jörgensson, Adam Eiwez och Johanna Andersson som ledamöter på två år. 
b) mötet valde Maria Creutzfell och Jens Holm till suppleanter på ett år. 
 
§ 16 Val av revisorer och revisorsersättare 
Mötet beslutade att omvälja Jenny Ahonen och Georg Berntsson som ordinarie revisorer på 
ett år, samt Lisa Ahonen till revisorsersättare på ett år. 
 
§ 17 Val av valberedning 
Mötet beslutade att omvälja Lennart Eriksson, Maja Hällbom och Irene Andersén till 
valberedning inför 2024 års årsmöte. Mötet tackade även valberedningen för ett gott arbete 
inför årets årsmöte. 
 
§ 18 Val av övriga representanter 
a) Val av Ungdomsråd 
Mötet beslutade att välja Anders Berggren, Annie Leijon och Kim Pettersson till Ungdomsråd 
på ett år. 
b) Val av Föräldraråd 
Mötet beslutade att välja Agneta Holmberg, Peter Hansson och Susanne Andersson till 
Föräldraråd på ett år. 
c) Representanter i ABF och HSO 
Mötet gav styrelsen i uppdrag att utse representanter till ABF och HSO 
 
§ 19 Övrigt 
Avgående ordföranden Mats Jörgensson avtackades av föreningen och länsföreningen för 
sina tio år som föreningsordförande med blommor och en gåva. 
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Mötet tackade Belinda Larsson och Arne Gunnarsson från länsföreningen med blommor för 
ett trevligt och väl genomfört årsmöte. 
 
§ 20 Mötets avslutande 
Mötesordförande Belinda Larsson överräckte ordförandeklubban till nyvalde 
föreningsordföranden Anna Hansson som avslutade årsmötet och tackade samtliga 
närvarande för förtroendet. 
Direkt efter årsmötet vidtog middag och underhållning. 
 
 
Vid Protokollet: 
   Arne Gunnarsson 
   Mötessekreterare 
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  Belinda Larsson  Sandra Nilsson  Adam Eiwez 
  Mötesordförande  Protokollsjusterare  Protokollsjusterare 


