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Protokoll fört vid Årsmöte 28 mars 2021 
 
Deltagande i årsmötet har skett genom epost.  
Deltagande i årsmötet enligt bilaga: 33 via epost. 0 via pappersröstning  
 
Årsmötet öppnades av Lena Johanson-Thor 
1. Lena Johanson-Thor valdes till ordförande för mötet, Christina Ullenius valdes till 
sekreterare. Att justera protokollet valdes Raoul Kennedy och Cecilia Müntzing 
 
2. Fråga om kallelsen till årsmötet har skett på rätt sätt. 
Kallelse till mötet har varit anslagen på Byföreningens anslagstavla, på Byföreningens 
hemsida, i Medlemsbrev den 25 februari samt i Möllekuriren. 
Kallelsen till årsmötet godkändes. 
 
3. Styrelsens förvaltningsberättelse för 2020 inklusive bokslut. 
Styrelsens förvaltningsberättelse (Verksamhetsberättelse) godkändes. Resultat- och 
balansräkningen fastställdes av mötet.  
 
4. Revisorernas berättelse. 
Bifogad revisionsberättelse tillstyrker att resultat- och balansräkningen för 2020 fastställs och 
att ansvarsfrihet för styrelsen beviljas.  
 
5. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.  
I enlighet med revisorernas förslag beslutade mötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2020.  
 
6. Fastställande av medlemsavgift för påföljande verksamhetsår. 
Mötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag att avgiften för enskild medlem år 2022 
fastställs till 250 kronor. Avgiften för hushåll (medlemmar som bor under samma tak) 
fastställs till 350 kronor för år 2022. 
 
7. Fastställande av övergripande verksamhetsplan samt budget. 
Den presenterade verksamhetsplanen med övergripande budget för år 2021 antogs av mötet. 
 
8. Val av ordförande för föreningen. 
Birgitta Hansson valdes i enlighet med valberedningens förslag till ordförande för ett år. 
 
9. Val av övriga styrelsemedlemmar. 
Mötet valde i enlighet med valberedningens förslag följande personer till ledamöter i 
styrelsen: 
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Jeannette Berglund, Christina Ullenius, Sonja Öhrbecker omval för ett år. 

Lennart Bolin, Hans Edenwall, Per Hjelm, Agneta Forsberg, Doris Nilsson och Charlotte 
Westrell nyval för ett år. 
 
10. Val av två revisorer och en revisorssuppleant.  
Mötet valde i enlighet med valberedningens förslag följande personer till revisorer fram till 
årsmötet 2022:  
Anna Henriksson och Åke Järnblad till ordinarie revisorer med Håkan Göthe som suppleant. 
 
11. Val av valberedning om tre ledamöter för ett år. 
Mötet valde Ingemar Löfgren sammankallande och Lena Johanson-Thor. En tredje person 
utses vid en extra stämma. 
 
12. Behandling av styrelsens propositioner. 
      Ingen proposition föreligger 
 
13. Behandling av motioner. 
Fyra inkomna motioner bordläggs och behandlas vid en extra stämma. 
 
14. Övriga frågor. 
 
15. Årsmötet avslutades 
 
 
Vid protokollet: 
 

 
Christina Ullenius   Lena Johanson-Thor  
    Ordförande 
 
 
 
Justeras:  Cecilia Müntzing  Raoul Kennedy 


