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Årsmöte 2019 

28 mars kl. 18.30 i Kvarnhjulet Hus C 
Organisationsnummer: 802402-3049 

Protokoll 
1. Mötet öppnades. 

Solveig hälsade alla välkomna och berättade om Kulturpriset vi fått för arrangemanget 
Sagornas skog samt presenterade kvällens gäst, Marie Åkesdotter (MP) bl.a ordförande 
för det nya Hållbarhetsutskottet i Tyresö Kommun. 

2. Val av ordförande för mötet. 
Jan Bergström valdes enhälligt som ordförande för årsmötet. 

3. Val av sekreterare. 
Sara Karlberg valdes enhälligt som sekreterare för årsmötet. 

4. Fastställande av dagordning.  
Dagordningen fastställdes enligt förslag.  

5. Val av 2 justeringspersoner, tillika rösträknare. 
Eva Lindh och Leif Bratt föreslogs och valdes enhälligt till justeringspersoner för 
årsmötet. 

6. Fråga om mötet har utlysts i behörig ordning. 
Årsmötet godkände enhälligt att kallelsen skickats ut enligt stadgarna.  

7. Bokslut för år 2018. 
Solveig informerade om Balans-och Resultaträkningen samt bad senare kassören 
redogöra för post angående ”Diverse intäkter”. Resultatet för 2018 blev 27 385,44 SEK.  

8. Fastställande av balansräkning. 
Mötet enades om att fastställa balansräkningen enligt förslag.  

9. Styrelsens verksamhetsberättelse. 
Mötets deltagare turades om att läsa igenom verksamhetsberättelsen från början till 
slut. Mötesordförande gick därefter igenom verksamhetsberättelsen rubrik för rubrik. 
Årsmötet tackade styrelsen för ett stort arbete som utförts under verksamhetsåret. 

10. Revisorernas verksamhetsberättelse. 
Inga revisorer fanns på plats varför Kerstin Hedenstrand läste upp revisorernas förslag. 

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 
Mötet var enigt om att ge styrelsen full ansvarsfrihet.  

12. Budgetförslag. 
Inget budgetförslag förelåg. Mötet informerades om att budgeten beräknas vara likartad 
med tidigare år och då inget påpekande angående detta fanns från revisorerna 
godkände mötet detta. 
 
 
 



  2(2)  

13. Förslag till verksamhetsplan. 
Mötets deltagare läste igenom verksamhetsplanens 12 punkter och godkände därefter 
verksamhetsplanen. 

14. Beslut om antalet ledamöter och mandatperiod för dessa. 
Mötet enades om att antalet ledamöter skulle vara sju stycken och att mandatperioden 
sträcker sig fram till nästa årsmöte. 

15. Val av: 

a) Ordförande 2019. 
Solveig Dahl omvaldes enhälligt. 

b) Kassör 2019. 
Ann-Jeanette Keinonen omvaldes till kassör. 

c) Övriga ordinarie ledamöter under 2019. 
Kjell Borgström, Per Mellberg, Alexandra Dybeck, Eva Lindh och Sara Karlberg valdes 
till ordinarie ledamöter. 

d) Suppleanter/resurspersoner. 
Tomas Andreasson och Gerd Askvik valdes till resurspersoner. 

e) Eventuella fyllnadsval. 
Inga fyllnadsval gjordes. 

f) Revisorer och ersättare. 
Ulf Ahnskog och Stefan Mörth valdes enhälligt. 

g) Valberedning. 
Helena Hartzell och Carl Welinder valdes enhälligt. 

17. Övriga frågor. 
Inga övriga frågor fanns.  

18. Mötet avslutas. 
Jan Bergström förklarade mötet avslutat. 

 
Antal deltagare på årsmötet: 16 personer.  

Solveig tackade för visat intresse! 

 
Vid protokollet: 
 
.................................................. 
Sara Karlberg 

 
Justeras: 
 

............................................................................................................. 
 Leif Bratt Eva Lindh 


