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Närvarande tolv medlemmar. 
 
 
Årsmötet öppnades av föreningens ordförande Yngve Berg som hälsade de närvarande 
välkomna. 
 
 
§ 1. 
Till ordförande vid årsmötet valdes Yngve Berg, som fortsatte ordförandeskapet. 
Till mötessekreterare valdes Ingrid Sällström. 
Som protokolljusterare tillika rösträknare valdes Ingegärd Gustavsson och Håkan 
Sällström. 
 
§2. 
Årsmötet ansåg att kallelse skett i behörig ordning. 
 
§3. 
Den föreslagna dagordningen fastställdes. 
  
§ 4. 
Verksamhetsberättelsen för 2020 fastställdes och lades till handlingarna. 
Resultat- och balansräkningen 2020 föredrogs. 
 
§5. 
Revisionsberättelsen fanns tillgänglig för mötet att läsa igenom. Den visar att 
ekonomin är granskad och styrelsens protokoll genomgångna. 
 
§ 6. 
Revisor Nyman, som var förhindrad att närvara, föreslår fortsatt ansvarsfrihet för 
styrelsen. Detta beviljades av årsmötet.   
 
§ 7. 
Eftersom medlemsaktiviteterna under pandemitiden har sjunkit till nära noll föreslår vi 
fortsatt sänkta avgifter för 2022, 150 kr för ordinarie medlem och 50 kr för familje-
/närståendemedlem. Godkändes av årsmötet. 
 
§ 8. 
Verksamhetsplan i fyra punkter och budget för 2021, godkändes av årsmötet.  
 
§9. 
Till ordförande för två år omvaldes Yngve Berg. 
Till styrelseledamöter för två år omvaldes Ingrid Sällström och nyvaldes Marianne 
Månsson. 
Till revisor omvaldes Nils Nyman och till revisorssuppleant omvaldes Bengt Levander 
för ett år 
Inget förslag till valberedning anmäldes. Årsmötet uppdrar därför till styrelsen att vara 
fortsatt egen valberedning. 
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§10 
Inga inkomna motioner och inga förslag från styrelsen fanns att behandla. 
 
 
§11. 
Som övriga ärenden diskuterades körkortsfrågan och det ständiga behovet av 
information. 

 
 

Årsmötet avslutades och ordföranden överlämnade var sin vacker höstbukett till 
Margareta Aspman och Anna Nyquist som valt att lämna styrelsen. 
 
 
 
  
 
 
 
Yngve Berg Ingrid Sällström  
Ordförande                                                   Sekreterare 

 
 
 
 
Justeras:  Ingegärd Gustavsson  Håkan Sällström 


