
Protokoll från årsmöte med Jagriti Viharas Vänner den 26 september 2020 

Närvarande: 12 medlemmar 

 

§ 1. Mötet öppnades av Per Nordqvist. 

§ 2. Mötet ansågs vara stadgeenligt utlyst. 

§ 3. Föredragningslistan fastställdes. 

§ 4. Till ordförande för mötet valdes Anders Dejke. 

§ 5. Till sekreterare för mötet valdes Kajsa Perneman. 

§ 6. Till protokolljusterare valdes Jan-Erik Perneman och Hans Nyström. 

§ 7. De på årsmötet 2018 föreslagna stadgeändringarna angående verksamhetsplan, § 7 p. 7, och 

budget § 7 p. 8 godkändes av årsmötet för andra gången. Ändringarna som nu träder i kraft innebär 

att med de två nya punkterna så blir tidigare § 7 p. 7 istället p. 9. 

§ 8. Verksamhetsberättelse för 2019 lästes upp av styrelsemedlemmarna, kommenterades och lades 

till handlingarna. 

§ 9. Resultat- och balansräkningen 2019 presenterades av Lena Nyström. 

§ 10. Revisionsberättelsen 2019 lästes upp av Gunnar Henning och lades till handlingarna. 

§ 11. Resultat- och balansräkningen 2019 fastställdes. 

§ 12. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet i enlighet med revisionernas förslag. 

§ 13. Årsmötet valde Per Nordqvist till ordförande för det kommande året. 

§ 14. Till ordinarie ledamöter för ett år valdes: 

Inger Dejke, Lena Nyström, Kajsa Perneman, Ove Gustafsson, Pernilla Sjövall och Helena Nord. 

§ 15. Till ersättare för ett år valdes: 

 Markku Nykänen och Jennie Majberger-Wiedel 

§ 16. Till revisorer för ett år valdes: 

Gunnar Henning och Nils Carlsson 

§ 17. Till ersättare för revisorerna valdes Kristina Morgardt Ryberg. 

§ 18. Till valberedningen för ett år valdes Jan-Erik Perneman. Två platser är vakanta och styrelsen fick  

i uppdrag att hitta två personer till dessa platser. 

§ 19. Per Nordqvist presenterade den av styrelsen föreslagna verksamhetsplanen för 2020 vilken 

fastställdes av årsmötet. Dock kunde vi konstatera att Corona-pandemin redan stoppat 

förverkligandet av delar av planen. 

§ 20. Per Nordqvist presenterade den av styrelsen föreslagna budgeten för 2020 vilken antogs av 

årsmötet. 



§ 21. Medlemsavgiften för år 2021 beslutades vara oförändrad: 200 kr/år. Studerande, arbetslös och 

pensionär: minst 50 kr/år. Familjemedlemskap: 300 kr/år för familjemedlemmar på samma adress. 

Folkhögskolor, organisationer och föreningar: 300 kr/år. 

§ 22. Per Nordqvist gav aktuell information från styrelsearbetet och bad Pernilla Sjövall läsa upp ett 

brev på engelska som skickats från JVV-styrelsen till JV- styrelsen med viktiga frågor inför vårt 

gemensamma arbete framöver. Vi har ännu inte fått svar men fått veta att JV-styrelsen ska kallas 

ihop för att ta ställning till frågorna. 

§ 23. Inger Dejke höll ett litet tacktal till Per Nordqvist, som Lena Nyström fyllde på, för hans goda 

ordförandeskap i JVV och han fick höstblommor från Ingers trädgård och present ur Lenas hand. Per 

ville dock framhålla att det är ett team-work och att, förutom styrelsen, även Anders Dejke spelar en 

viktig roll som web-master för JVV:s hemsida. 

Anders Dejke sade några fina ord om Paras, en av JV:s tre grundare, som gått bort under året. 

Inger Dejke läste en fin och uppbygglig text av Elsa Agelii. 

§ 24. Anders Dejke tackade till sist hela JVV-styrelsen för gott arbete under verksamhetsåret och 

avslutade årsmötet. 

 

Ljungskile den 26 september 2020 

 

 

…………………………………………………………  …………………………………………………… 

Anders Dejke    Kajsa Perneman 

Mötesordförande   Sekreterare 

 

 

……………………………………………………….  ……………………………………………………. 

Jan-Erik Perneman   Hans Nyström 

Justerare    Justerare 

 

 

 


