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Protokoll fört vid Mölle By-och Kulturförenings årsmöte 2020 

 

Årsmötet som utlysts till den 29 mars ställdes in på grund av den pågående 

pandemin med covid-19 med påbjudna restriktioner för möten med många 

närvarande och rekommendationer om social distansering. Byföreningens 

styrelse beslutade den 9 april 2020 att årsmötet i stället ska hållas digitalt. 

Styrelsen beslutade också att de motioner som inlämnats ska behandlas senare 

vid en extra föreningsstämma.  

 

Kallelse med länkar till handlingar att behandla av det digitala årsmötet 

skickades ut den 15 april till alla medlemmar som lämnat mejladress, 464 

personer. Av dessa har 131 mottagare inte öppnat mejlet av olika skäl. I flera fall 

representerar mejladressen fler personer.  

Medlemmar som inte har mejladress men har adress i Mölle (36 stycken) fick 

kallelse och handlingar i brevlådan den 12 – 13 april.  

 

Kallelse anslogs på Byföreningens anslagstavla och på molle.se den 15 april 

2020. Senaste tidpunkt för att delta genom att rösta via mejl eller papper var 2 

maj 2020 kl 22.00. Årsmötet pågick således under tiden 15 april till och med 2 

maj 2020. 

 

Protokoll fördes 2020-05-04 vid ett möte med deltagande av: 

Ingemar Löfgren, ordförande, Christina Ullenius, sekreterare, Lillemor Löfgren 

och Bo Hansson, justeringspersoner samt den nyvalda styrelsen. 

 

Underlag för kommande diskussioner om erfarenheter och lärdomar från det 

digitala årsmötet 2020 redovisas i bilaga till protokollet.  

 

Deltagande i årsmötet enligt bilaga: 36 via mejl. 0 via pappersröstning 

Inga synpunkter, frågor eller motförslag har inkommit. 

 

1. Öppnande av årsmötet. 

Lena Johanson-Thor öppnade mötet i och med inbjudan till det digitala 

årsmötet.  

Val av ordförande för årsmötet: Ingemar Löfgren valdes. 

Val av sekreterare: Christina Ullenius valdes. 

Val av justeringspersoner för årsmötet: Lillemor Löfgren och Bo Hansson 

valdes. 
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2. Fråga om kallelse till årsmöte har skett på rätt sätt. 

Kallelse och dagordning anslogs på sätt som redovisats ovan. 

Mötet beslutade godkänna kallelsen. 

 

3. Styrelsens verksamhetsberättelse inklusive bokslut 

Styrelsens verksamhetsberättelse godkändes av årsmötet. Resultat- och 

balansrapporterna fastställdes av mötet. 

 

4. Revisorernas berättelse. 

Revisorernas berättelse har skickats ut och de har föreslagit ansvarsfrihet 

för styrelsen. Revisionsberättelsen lades till handlingarna. 

 

5. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 

I enlighet med revisorernas förslag beslutade mötet att bevilja styrelsen 

ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.  

 

6. Fastställande av medlemsavgift för påföljande verksamhetsår. 

Mötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag att avgift för enskild 

medlem skall vara 200 kronor under 2021. Avgiften för familj skall var 

300 kronor för 2021.  

 

7. Fastställande av övergripande verksamhetsplan samt budget. 

Den presenterade verksamhetsplanen med övergripande budget för år 

2020 antogs av mötet. 

Styrelsen informerade om behovet att med hänvisning till den rådande 

situationen med inställda aktiviteter, inställda utställningar, avbokade 

hyresgäster, etc, revidera verksamhetsplan och budget. Flera poster är 

svårbedömda. Byföreningen har ett kapital på ca 400 000 kronor som gör 

att år 2020 kan genomföras trots minskade intäkter. 

 

8. Val av ordförande för föreningen. 

Valet gäller fram till årsmötet 2021. 

Mötet valde i enlighet med valberedningens förslag Lena Johanson-Thor 

till ordförande för Mölle By- och Kulturförening från 2 maj 2020. 

 

9. Val av övriga styrelsemedlemmar. 

Alla val gäller fram till årsmötet 2021. 

Mötet valde i enlighet med valberedningens förslag följande personer till 

ledamöter i styrelsen från 2 maj 2020. 

 

Magnus Delshammar omval,  

Birgitta Göransson, omval, 
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Birgitta Hansson, omval 

Leif Holmberg, omval, 

Ann-Sophie Spinola, omval 

Christina Ullenius, omval 

Jeannette Berglund, nyval 

Anders Enerstedt, nyval 

Sonja Öhrbecker, nyval 

  

10. Val av två revisorer samt en revisorssuppleant. 

Mötet valde i enlighet med valberedningens förslag följande personer till 

revisorer fram till årsmöte 2021: 

 

Anna Henricsson, omval 

Per Delshammar, nyval 

Håkan Göthe, suppleant, omval 

 

11. Val av valberedning om tre ledamöter  

Mötet utsåg följande personer att ingå i valberedningen fram till årsmöte 

2021. 

 

Karin Eriksson sammankallande 

Åke Järnblad 

Ingemar Löfgren 

 

12.  Behandling av motioner 

Inkomna motioner kommer att behandlas vid en extra föreningsstämma.  

 

13.  Övriga frågor. 

Inga övriga frågor har inkommit 

 

14.  Mötets avslutande 

Ordförande tackade deltagarna i mötet och avslutade mötet 

 

Vid protokollet 

 

 

Christina Ullenius 

 

 

Ingemar Löfgren, ordförande  

 

 

Justeras   Bo Hansson       Lillemor Löfgren 


