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Protokoll fört vid EQ kvinnas årsmöte i Åmål lördag 12 mars 2022 kl 14.00 - 

 

Pastor Ulrika Danielsson hälsar EQ kvinnas årsmöte välkommen till Baptistkyrkan i Åmål. Läser 

Jesaja 41:10. Var inte rädd jag är med dig. Leder i bön. 

 

§1. Årsmötet öppnas Ordförande Walla Carlsson förklarar årsmötet öppnat. 
 

§2. Val av presidium 
 

Ordförande: Lillemor Hårdstedt, Åmål, vice ordförande: Karin Olsson, 
Åmål, sekreterare: Gun-Britt Edvardsson, Säffle 
 

§3. Val av två justerare 
och tillika rösträknare 
 

Mötets ordförande Lillemor Hårdstedt övertar klubban.   
Justerare: Laisa Engblom, Ulrika Danielsson. 

§4. Godkännande av 
mötes utlysande 
 

EQ kvinnas årsmöte 12 mars 2022 är annonserat på EQ kvinnas 
hemsida och på Facebook 2 månader i förväg enligt stadgarna. Även i 
EQ kvinnas tidning nr 4 2021 fanns en notis om årsmötet. Årsmötet 
anses därmed vara behörigt utlyst. 
 

§5. Godkännande av 
dagordning 
 

Dagordningen godkändes med tillägg att röstlängd upprättas. 

§6. Upprättande av 
röstlängd 
 

Se bifogad närvarolista. 
Bilaga nr 1 

§7. Hälsningar till 
årsmötet 

Sonia Nilsson hälsar till årsmötet. 

§8. 
Verksamhetsberättelse 
 

Verksamhetsberättelsen och verksamhetsplan inför årsmötet är 
utlagda på EQ kvinnas hemsida sedan 1 månad tillbaka. Handlingar har 
sänds till deltagare, som anmält att de deltar digitalt. Handlingar finns i 
pappersform i möteslokalen. 
Ordförande föredrar Verksamhetsberättelsen, vilken tas emot med 
stor tacksamhet och läggs till handlingarna. 

Bilaga nr 2 
 

§9. Ekonomiskt 
årsboksbeslut 
 

Vice ordförande Karin Olsson tar över ordförandeskapet. Maria 
Dahlborg Bergkvist kommenterar årsredovisningen. 

Bilaga nr 3 

Org.nr 802 462-1255 
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§10. Revisorernas 
berättelse 
 

Revisorernas berättelse föredras av mötets vice ordförande och läggs 
till handlingarna. 

Bilaga nr 4 
 

§11. Fastställande av 
balans- och 
resultaträkning 
 

Balans- och resultathandling fastställs och läggs till handlingarna. 

§11. Fråga om 
ansvarsfrihet för 
styrelsen 
 

I enlighet med revisorernas förslag beviljas EQ kvinnas styrelse 
ansvarsfrihet för den tid räkenskaperna omfattar. Tack riktas till 
styrelsen för dess trogna och engagerande arbete. Klubban lämnas till 
ordförande Lillemor Hårdstedt. 
 

§13. Val av ordförande 
 

Walla Carlsson, Karlskrona                   1 år omval  
Bilaga nr 5 

 
§14. Val av 
styrelseledamöter och 
suppleanter 
 

Annika Ahlefelt, Stockholm                   1 år omval 
Jesica Szlachota Eriksson, Bankeryd    2 år omval 
Lillemor Hårdstedt, Åmål                       2 år omval  
Ulrika Ernvik, Mariestad                         2 år nyval 
Kvarstår 1 år: Gun-Britt Edvardsson, Säffle, Laisa Engblom, Väderstad, 
Maria Dahlborg Bergkvist, Tranås samt Joanna Murad, Katrineholm. 
Suppleanter: 
Elisabeth Englund, Gränna                     1 år omval 
 
Ewa Skeppstedt har avböjt omval som styrelsesuppleant och avgår ur 
styrelsen. 

Bilaga nr 5 
 

§15. Val av revisorer, 
varav en auktoriserad 
 

Johan Andersson, auktoriserad 
Kersti Vikström, förtroendevald            1 år omval 

§16. Val av 
revisorssuppleanter 
 

Carola Nilsson, auktoriserad 
Hjördis Andersson, förtroendevald 

§17. Val av 
valberedning och 
sammankallande 
 

Valberedare har varit Agneta Richloow, Strängnäs och Ulrika 
Danielsson, Säffle-Åmål. Agneta Richloow avgår. 
Val av valberedning: Ulrika Danielsson, Säffle-Åmål. Styrelsen får i 
uppdrag att arbeta vidare med frågan. 
 

§18. Verksamhetsplan 
för 2022 
 

Verksamhetsplan för 2022 presenteras. VP visar på planer och 
ambitioner inför kommande år. VP antas och läggs till handlingarna. 

Bilaga nr 6 
Tillägg: Gällande Sverigearbetet och Litauen, att uppmuntra EQ kvinnas 
medlemmar att ta ansvar för flyktingar från Ukraina. Detta på grund av 
den akut uppkomna situationen med kriget i Ukraina. 
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§19. Fastställande av 
medlemsavgift för 
2023 
 

Medlemsavgiften förslås vara oförändrad och fastställs till 100 kr för 
2023. 

§20. Budget 2022 
 

Maria Dahlborg Bergkvist redogör för budgeten för 2022. Budgeten 
antas av årsmötet. 

Bilaga nr 7 
 

§21. Motioner och 
frågor till EQ kvinnas 
styrelse 
 

Inga motioner eller frågor har inkommit till årsmötet. 

§22. Frågor som 
årsmötet beslutar 
behandla 
 

Inga frågor har inkommit. 

§23. Beslut om tid och 
plats för nästa årsmöte 
 

Angående plats och tid för EQ kvinnas årsmöte 2023 beslutas, att 
styrelsen arbetar vidare med frågan. 

§24. Årsmötets 
avslutning 
 

Mötesordförande Lillemor Hårdstedt tackar alla närvarande för visat 
intresse. Ordförande Walla Carlsson tackar Ewa Skeppstedt som nu 
lämnar EQ kvinnas styrelse och överlämnar en gåva. Därefter förklaras 
årsmötet avslutat. 
 

  
 
 
 
Dag som ovan 
 
 
Gun-Britt Edvardsson  Ulrika Danielsson  Laisa Engblom 
sekreterare    justerare   justerare 
 
 
 
 
 
 
Lillemor Hårdstedt   Karin Olsson 
årsmötets ordförande   vice ordförande 
 
 
 
 
 

 


