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Årsmötesprotokoll för 

Östergötlands läns nykterhetsförbund (ÖLN) 
Digitalt möte via videkonferenssystemet Lifesize 

14 april 2021 

 

Bilagor 
Bilaga I: Ombudslista/övriga deltagare 
Bilaga II: Verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse/förenklat årsbokslut 2020, revisionsberättelse och 
budget 2021 
 

 
Program vid årsmötet 
I år delas inget livsstilspris ut, styrelsen har som mål att på årsmötet 2022 utdela två livsstilspris.  
 
 
§1 Årsmötets öppnande 
Ordförande Mona Olsson hälsar alla välkomna till ett årsmöte som i år är helt digitalt för att 
genomföras på ett smittsäkert sätt (på grund av pandemin Covid-19). Mona förklarar årsmötet för 
öppnat. 
 
 
§2 Föredragningslista 
Mona föredrar styrelsens förslag till föredragningslista. 
 
Årsmötet beslutar 
att  godkänna den justerade dagordningen. 
 
 
§3 Val av årsmötesfunktionärer 
Anna Fjelltjärn föredrar förslagen av årsmötesfunktionärer. 
 
Årsmötet beslutar  
att välja följande funktionärer  
 
a)  Årsmötesordförande  Lars-Göran Lindström 
 
b) Årsmötessekreterare Susanne Båtwijk 
 
c)  Två protokolljusterare Mona Olsson 
    Emelie Malmborg 
 
d) Rösträknare  Mona Olsson 
    Emelie Malmborg 
 
e) Mötesreferent  konsulent Anna Fjelltjärn 
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Mona överlämnar ordförandeklubban till Lars-Göran som tackar för förtroendet. 
 
 
§4 Fastställande av röstlängd 
Susanne Båtwijk genomför närvarokontroll genom upprop på anmälda till årsmöte.  
 
Årsmötet beslutar 
att notera till protokollet att det är 12 deltagare och 
att fastställa antalet ombud och röstlängd till 10 st. 
 
 
§5 Stadgeenligt utlysande 
Lars-Göran och konsulent Anna Fjelltjärn redogör för utlysandet. Första utlysandet gjordes vid 
årsmötet i september. Utlysande har därefter skett genom utskick av konsulenten till 
medlemsorganisationer och informerats på förbundets facebook-sida.  
 
Årsmötet beslutar 
att  godkänna och fastslå att kallelse till årsmötet har skett i stadgeenlig tid. 
 
 
§6 Verksamhetsberättelse 2020 
Konsulten Anna Fjelltjärn håller en presentation av verksamheten 2020. Därefter fick årsmötets 
deltagare möjlighet att komma med frågor och synpunkter under det att ordförande går igenom 
verksamhetsberättelsen per rubrik. Lars-Göran läste styrelsens slutord. 
 
Årsmötet beslutar 
att lägga styrelsens verksamhetsberättelse till handlingarna.  
 
 
§7 Ekonomisk berättelse 2020 
Kassör Susanne Båtwijk redogör för ekonomin för 2020. 
 
Årsmötet beslutar 
att lägga den ekonomiska handlingen till handlingarna.  
 
 
§8 Revisionsberättelse 
Ingvar Karlsson läser upp revisorernas ansvar och uttalandet från revisionsberättelsen.  
 
Årsmötet beslutar 
att lägga revisorernas berättelse till handlingarna. 
 
 
§9 Fastställande av balans- och resultaträkning 
Lars-Göran föredrar utgående balans och årets resultat i enlighet med balans- och resultaträkning. 
 
Årsmötet beslutar 
att fastställa utgående balans till 484 947,96 och årets resultat till 84 819,85. 
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§10 Ansvarsfrihet 
Lars-Göran ställer frågan om ansvarsfrihet till årsmötet i enlighet med revisorernas förslag. 
 
Årsmötet beslutar      
att i enlighet med revisorernas förslag, bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för 
 verksamhetsåret 2020. 
 
 
§11 Kostnadsersättning till styrelse 

Lars-Göran föredrar förslaget på 8 000 kr att fördela inom styrelsen.  

 

Årsmötet beslutar  

att kostnadsersättning utgår i enlighet med förslaget. 

 

 

§12 Kostnadsersättning till revisorer 

Lars-Göran föredrar förslaget på 900 kr (oförändrad) till vardera revisor, om ersättare inträder istället 

för ordinarie revisor tillfaller kostnadsersättningen ersättaren. 

 

Årsmötet beslutar  

att kostnadsersättning utgår i enlighet med förslaget. 

 

 

§13 Reseersättning och traktamenten 

Lars-Göran föredrar förslaget från styrelsen 

 

Årsmötet beslutar  

att      följande reseersättningar och traktamenten ska utgå: 

Förtroendevalda Reseersättning utgår enligt den nu gällande skattefria normen (för 

närvarande 18,50kr/mil) och ersättning för utlägg mot kvitto. 

 Ledamot har efter godkännande av AU rätt till ersättning för förlorad 

arbetsinkomst om hen på arbetstid representerar ÖLN. 

Anställda får ersättning enligt avtal. 

 

 

§14 Förslag och motioner 

Inga förslag eller motioner finns till årsmötet. 
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§15 Verksamhetsplan 2021 

Anna föredrar den verksamhetsplan som styrelsen har tagit fram med tillhörande planerade 

aktiviteter under 2021. 

 

Årsmötet beslutar 

att  anta den förelagda verksamhetsplanen. 

 

 

§16 Budget 2021 

Susanne föredrar styrelsens förslag till budget för 2021. Budgetens över-/underskott är 0 kr. 

 

Årsmötet beslutar  

att  godkänna budgeten och förändras vid behov. 

 

 

§17 Fastställande av antal ledamöter och ersättare i styrelsen 

Enligt ÖLN:s stadgar §10 ska det väljas minst 5 ordinarie ledamöter och minst 3 ersättare. 

Förslag är att antal ledamöter ska vara 5 st inklusive ordförande och 3 ersättare.  

 

Årsmötet beslutar  

att besluta enligt med förslaget. 

 

 

§18 Val av ordförande 

Anna Fjelltjärn redogör förslaget. 

 

Årsmötet beslutar      

att välja Per-Åke Andersson för 2021 (ett år) till ordförande. 

 

 

§19 Val av ledamöter  

Anna Fjelltjärn redogör förslaget. 

 

Årsmötet beslutar att välja      

1 ledamot, 2 år  Susanne Båtwijk (Blå Bandet) omval 

(2021-2022)   

1 ledamot, 1 år Peter Germundsson (Tempel Riddare Orden), omval 

1 år kvar av mandattiden har Mattias Eriksson (IOGT-NTO). Region Östergötlands representant t.o.m. 

2022 är Albert Lindell. 
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§20 Val av ersättare (minst 3) 

Anna Fjelltjärn redogör förslaget. 

 

Årsmötet beslutar att välja      

2 ersättare, 1 år Lars-Göran Lindström, MHF (omval) 

(2021)  Vakantpost  

Region Östergötlands ersättare t.o.m. 2022 är Tommy Sennehed. 

 

 

§21 Val av revisorer och ersättare 

Anna Fjelltjärn redogör förslaget. 

 

Årsmötet beslutar att välja      

1 revisor, 2 år  Ingvar Karlsson (Blå Bandet) (omval) 

(2021-2022) 

 

1 revisorsersättare, 1 år Fredrik Topplund, Tempel Riddare Orden (omval) 

(2021) 

1 år kvar av mandattiden har revisor Bengt Sandberg (Junis). 

 

 

§22 Val av valberedning (minst 2) 

Inga förslag finns till årsmötet.  

Per-Åke Andersson föreslår att styrelsen får i uppdrag att se över hur förbundet ska få till en bra och 

aktiv valberedningen till nästa årsmöte. 

 

Årsmötet beslutar 

att  anta förslaget från Per-Åke Andersson.  

 

 

§23 Medlemsavgifter för 2022 

Förslaget som läggs fram till årsmötet är oförändrade årsavgifter för 2022. (för att ha rösträtt på 

årsmötet ska årsavgiften vara inbetald senast den sista mars.) 

* Större distriktsorganisationer, lokala nykterhetsförbund och liknande: 500 kr 

* Mindre distriktsorg., lokala nykterhetsförbund och samarbetskommittéer: 200 kr 

* Observatörsmedlemmar: 200 kr 

 

Årsmötet beslutar  

att  anta förslaget på årsavgifter. 
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§24 Årsmöte 

Lars-Göran redogör för styrelsens förslag på datum till årsmöte 2022. 

 

Årsmötet beslutar 

att ÖLN:s årsmöte 2022 är den 13 april och att tid och plats beslutas av styrelsen. 

 

 

§25 Övriga frågor 

Inga övriga frågor 

 

 

§26 Avslutning 

Lars-Göran tackar Mona för hennes år som ordförande för ÖLN och överlämnar sedan en digital 

klubba till nyvalda ordförande Per-Åke Andersson. Per-Åke tackar för förtroendet och tar sig an 

arbetet med stor tillförsikt. Han hoppas på att vi kommer att återgå till en normalare verklighet 

under hösten så att vi kan träffas fysiskt igen.   

Per-Åke tackar årsmötesordförande för ett väl genomfört årsmöte och för att förbundets första 

digitala årsmöte har genomförts utan några större problem. 

   

Dag som ovan 

 

 

Susanne Båtwijk, årsmötessekreterare 

 

 

Lars-Göran Lindström, årsmötesordförande 

 

 

 

Mona Olsson, justerare  Emelie Malmborg, justerare  


