
Protokoll från Örestadsgymnasternas årsmöte den 22 mars 2022 
Folketshus i Limhamn 
 
Närvarande: 22 medlemmar 
 
 § 1        Mötet öppnas Ordföranden Berit Söderholm hälsade alla hjärtligt välkomna till årsmötet.              

Hon önskade Cornelia Röjner att leda dagens årsmöte välkommen, därefter förklarande hon 
årsmötet öppnat. 
  

 § 2        Godkännande av mötets utlysande Mötet förklarades utlyst enligt gällande stadgar. 
  

§ 3 Val av ordförande och sekreterare Till ordförande att leda dagens förhandlingar valdes 
Cornelia Röjner och till sekreterare valdes Ann-Margret Rundqvist.    
 

§ 4 Fastställande av dagordning Föreslagen dagordning fastställdes. 
   
§ 5 Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera dagens protokoll 

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Kristina Lindell och Eva 
Wemmenhed. 
 

§ 6 Föredragning av föregående årsmötesprotokoll Medlemmarna läste igenom protokoll från 
föregående årsmöte, vilken godkändes och lades till handlingarna.  

   
§ 7 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2021 samt resultat och balansräkning per 31 

december 2021. Närvarande medlemmar läste igenom handlingarna som godkändes.  
 
§ 8 Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning det senaste räkenskapsåret  

Närvarande medlemmar läste igenom revisionsberättelsen för 2021 vilken godkändes. 
Ordföranden tackade revisorerna för väl förrättat värv.  

  
§ 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser Årsmötet beslutade att 

bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.  
  
§ 10  Fastställande av verksamhetsplan och budget för verksamhetsår 2022 De närvarande 

medlemmarna läste igenom Förslag till budget och verksamhetsplan för 2022 som 
godkändes.  

   
§ 11 Behandling av motioner Motion från Marianne Lipiäinen-Rosenberg angående  
 konsultarvode till Alena Södergren. Motionen avslogs då vi är en ideell förening och styrelsen  
 har ett ideellt engagemang för att arbeta med verksamhetens organisation. Ett extra 

styrelsearvode  på 3 000 kr kommer att utbetalas till Alena Södergren även detta år om 
behovet att hjälpa kassören kvarstår.  

 
§12 Fasställande av medlemsavgift Beslutades att från och med 2023 höjas till 100 kr/år, även 

passiva medlemmar skall betala medlemsavgiften. 
 
§13 Fastställande av arvoden för styrelsen Årsmötet beslutade godkänna föreslaget av 

styrelsearvode med 26 000 kronor och fördelningen av arvodet skall ske inom styrelsen. 
 Ett stort arbete med digitalisering och införande av Fritidsförvaltningens nya system Rbok 

och medlemsregister gör att vi ökat styrelsearvodet med 3 000 kronor.  
 
§14 Val av ordförande för en tid av 1 år Till ordförande på ett år valdes Berit Söderholm (omval) 



§15 Val av styrelseledamöter för en tid av 2 år. 
  Avgående: Berit Alm och Alena Södergren  
  
 Till ordinarie ledamöter på två år valdes 
 Berit Alm (omval) 
 Alena Södergren (omval) 
 
§16 Val av suppleanter till styrelsen för en tid av 1 år 
 Eva Joelsson (omval) 
 Ulla Ahlström (omval) 
 Eva Hylén (omval) 
 Lisbeth Nilsson(nyval) 
 
§17 Val av revisor och revisorsuppleant Till revisor och revisorsuppleant på ett år valdes 
 Revisorer    Cornelia Röjner (omval) 
             Ulla Schröder (omval) 
  
 Revisorsuppleant  Inge Garstedt (omval)    
 
 §18 Val av valberedning Till valberedningen på ett år valdes 
 Eva Graf (omval) 
 Marianne Lipiäinen (omval) 
  
 Valberedningsuppleant Kristina Lindell (nyval)   
 
 §19 Diskussion, ordet fritt Berit Söderholm informerade om att vi planerar ha en bussutflykt till 

hösten under september månad.  Vi kommer att lägga ut förslag på vår hemsida. 
 
§20 Mötets avslutande   

 Ordföranden tackade alla närvarande för visat intresse och förklarade årsmötet avslutat. Ett 
speciellt tack riktades till ledare och styrelsemedlemmar.    
  

  . 
 
-----------------------------------------------------------   ------------------------------------------------- 
Cornelia Röjner   Ann-Margret Rundqvist 
Mötesordförande   Sekreterare 
 
 
 
----------------------------------------------------------  ------------------------------------------------- 
Kristina Lindell   Eva Wemmenhed 
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