
MQTESPRQTQKQLL

Datum  2022-03-20

Tid- kl 19-00  - 20 00

Plats. Restaurang  Solsidan,  Saltsjöbaden  samt  Google  Meet,  Elsa kallade  med  lank

1 Mötets  öppnande

Klas Schöldström  öppnade  mötet  och hälsade  mötesdeltagarna  välkomna

2 Fastställande  av röstlängd  för  mötet,

Röstlängden  fastställdes  till 5 röstberättigade,  0 fullmakter.

3 Val av ordförande  och  sekreterare  för  mötet

Till ordforande  valdes  Klas Schöldström,  till sekreterare  valdes  Elsa Haslum.

4 Val av protokolljusterare  samt  rösträknare

Till protokoll)usterare valdes Anita Bagger och Arne Li13emark, till rösträknare valdes Elsa

Haslum

5 Fråga  om  mötet  har  utlysts  på rätt  sätt

Årsmötet  fann  att så var fallet

6 Fastställande  av dagordning

Daqordning,  bifogad  utsand  kallelse  godkandes

7 Styrelsens  verksamhetsberättelse  för  det  senaste  verksamhetsåret

Styrelsens  verksamhetsberatteIse  har distribuerats  till medlemmarna  Klas Schöldström  gick

igenom  verksamhetsberätteIsen,  inga  fråqor  ställdes.

8 RevisionsberättelseöverstyrelsensförvaItning  underdetsenasteverksamhetsåret

Rolf  Greger  Höglund  har avgivit  en så kallad  ren revisionsberättelse  som  ligger  på

föreningens  hemsida

9 Fråga  om  ansvarsfrihetförden  tid  revisionen  avser

Styretsen  beviljades  ansvarsfrihet  för  det  gångna  verksamhetsåret



?O Fastställande  av balansräkning  och disposition  av överskottsmedel

Årsmotet  faststältde  balansrakninqen  och beslutade  att utgående  eget  kapital  om150  10ö kr

balanseras  i ny rakning  och att balansraföingen  faststalldes

11 Fastställande  av medlemsavgifterför  år 2022  samt  2023

Foregående  årsmote  beslutade  att avgften  för  2022  ska vara 125 kr Årsmotet  beslutade  att

avgiften  för  2023 ska vara 250 kr

12 Behandling  av styrelsens  förslag  och inkomna  förs)ag  från medlemmarna

Kerstin Hanberg  har inkommit  med ett önskemål  om kommunens  vård av qamla  ekai- och

barrtrad  Årsmotet  styrkte  styrelsens  förslag  att kontakta  Nacka Kommun  i enlighet  med

för-slaget  i kommunen  och involvera  Kerstin i arbetet

a foreningens  ordforande  årsmötet  beslot  att i enlighet  med  de nya stadgarna

samt  styre)sens  fors)ag vä5a Y)va Palmlof till ordförande  på ett år
b . halva antalet  övriga  ledamöter  i styrelsen  för  en tid av 2 år - årsmotet  beslöt  att välja

om  Lena  Bagqer,  Ali Kermani  och Elsa Haslum  på 2 år

c 2 suppleanter  i styrelsen  for  en tid av 1 år årsmötet  beslöt  att valja Gustaf  Myrsten

samr Per Andersson  på I år

d 1 revisor  )ämte  I suppleant  för  en tid av ett år årsmotet  beslot att vätla Aukt rev
Anna  Lund Edän tiH revisor  samt  Anneli  Pettersson  till suppleant

e 2 ledamöter  i valberedningen  för en tid av 1 år, av vilka en ska utses ti

sammankallande  årsmotet beslot att va13a B)orn Haslum och Christel Engman t
valberedning  samt  att låta dem  f=ördela  roHerna sinsemellan

Klas Scholdstrom  och Leif Bergman  valdes  vid feregående  årsmote  som ordinarie

styrelseledamöter  på två år, och kvarstår aven 2022

')4 Bestämmande  av arvode

År-smötet  beslöt  att i likhet  med  tidigare  år inget  anode  ska utgå men ledamöterna  ska få en

lu!blomma

Th5 Eventuellt  övriga  frågorsom  anmäJts under  punkt  6.

Inga ovriga  frågor  anmälda  under  punkt  6.

')6 Mötets  avslutande

Ordforande  tackade  motesdeltagarna  och avslutade  mötet



Vid protokollet

Anita  Bagger

Justerare

Klas  Schöldstrom

Ordförande

Arne Lillemark
Justerare
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