
 

 

     Årsmöte. Huskvarna JaVisst. den 19 april 2022.   

  Huskvarna stadshotell.  18:30-20:00 

 

Närvarande:  

Regina Weltzien, Mirre Juneström, Dan Ekström, Thomas Ahlebro, Tomas Carlsson, Anna-

Lena Hultgren, Gunnar Storm, Lars-Åke Forssmed, Roland Youngström, Ulrika Strömberg, 

Göran Pettersson, Gunnar Blomqvist, Antonia Johansson, Bengt Svartling.  

Digitalt via Zoom: Michaela Ullmark, Ingrid Seiborg. 

 

  §  1 Mötets öppnande   

  Dan Ekström hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 

 

 §  2 Val av mötesordförande 

  Styrelsen har föreslagit Dan Ekström 

  Årsmötet väljer Dan Ekström till mötesordförande. 

 

  §   3 Val av protokollförare  

  Årsmötet beslutar att välja Thomas Ahlebro. 

 

 §   4 Val av två justerare, tillika rösträknare  

  Årsmötet väljer Regina Weltzien och Gunnar Blomqvist att jämte   

   ordförande justera årsmötesprotokollet. 

 

 §   5 Årsmötets rätta utlysande  

  Årsmötet beslutar att anse årsmötet enligt stadgarna behörigen utlyst. 

 

 §  6 Fastställande av röstlängd.  

  14 närvarande röstberättigande och två digitalt närvarande. 

  Årsmötet fastställer röstlängden till 16 röster. 

 

  §  7 Verksamhetsberättelse för det gångna året.  

  Verksamhetsberättelse har skickats till samtliga medlemmar. 

  Årsmötet bestlutar godkänna verksamhetsberättelsen 2021. 

 

  §  8 Resultat & Balansräkning 

  Ekonomisk redogörelse har skickats som handling till samtliga   

    medlemmar. Kassör Roland Youngström gör en sammanfattning. 

  årsmötet beslutar att godkänna den ekonomiska berättelsen    

  och lägga dessa till handlingarna. 

 

 §   9 Revisionsberättelse 

  Revisionsberättelsen har bilagts kallelsen till samtliga medlemmar.   

  Ordförande läser delar av densamma. Revisionen tillstyrker att årsmötet  

  fastställer resultat- och balansräkning, samt beviljar styrelsens ledamöter  

  ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

 

 § 10 Fastställande av resultat & balansräkning 

  Årsmötet beslutar fastställa styrelsens resultat och balansräkning.  



 

 

 

 § 11 Ansvarsfrihet 

  Årsmötet beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret  

  2021. 

 

 § 12 Framställningar från styrelsen 

  Inga förslag från styrelsen har inkommit till årsmötet. 

 

 § 13 Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat, samt fastställande av  

  medlemsavgifter . 

  Styrelsen föreslår oförändrade medlemsavgifter för år 2023, vilket innebär: 

  enskild medlem och förening 200 kr, företag 1 person 750 kronor,   

  företag 2-5 personer 1500 kronor, företag fler än 5 pers 3000 kronor. 

  Årsmötet fastställer beslutet. 

  Roland Youngström presenterar förslag till budget för 2022. 

  Årsmötet beslutar godkänna förslaget. 

 

 § 14 Beslut om antalet ledamöter och suppleanter  

  Valberedningen föreslår att antal suppleanter utökas med en plats. 

  Enligt föreningens stadgar kan styrelsen bestå av högst sju (7) ordinarie  

  och höst fyra (4) suppleanter. 

  Årsmötet tillstyrker valberednings förslag och beslutar att styrelsen skall  

  bestå av fem ordinarie och tre suppleanter. 

 

 § 15 Val av styrelse och styrelseordförande för ett år 

  Valberedningens ordförande Anna-Lena Hultgren presenterar    

  valberedningens förslag. 

   

  Val av ordförande  

  Tomas Carlsson  1 år 

   

  Val av ledamöter 

  Michaela Ullmark  2 år 

  Marcus Fredriksson 2 år 

 

  Val av suppleanter 

  Gunnar Göransson  2 år 

  Ingrid Seiborg  1 år 

  Rolle Pettersson  2 år 

 

  Årsmötet beslutar enligt valberednings förslag. 

   

 § 16 Val av revisor och suppleant 

  Valberedningen föreslår omval av Mikael Samuelsson revisor 

  och Pia Kylberg revisorssuppleant. 

  Årsmötet beslutar enligt valberedningens förslag. 

 

  



 

 

§ 17 Val av valberedning 

  Årsmötet föreslår omval. 

  Anna-Lena Hultgren , sammankallande 

  Dan Ekström 

  Göran Pettersson 

  Årsmötet beslutar enligt förslaget. 

 

 § 18 Inkomna motioner och skrivelser 

  Inga motioner eller skrivelser har inkommit. 

 

 § 19 Frågor att hänskjuta till styrelsen 

  Inga frågor att hänskjuta till styrelsen. 

 

 § 20 Mötets avslutning  

  Dan Ekström avtackar Roland Youngström som lämnar styrelsen men  

  som kvarstår som kassör. Thomas Ahlebro avtackar Lars-Åke Forssmed  

  som lämnar sitt uppdrag som suppleant i styrelsen och Dan Ekström   

  avtackar Gunnar Storm som den 31 mars avslutade sitt långa och   

  framgångsrika arbete som verksamhetsledare. Samtliga fick ett stort fång  

  röda tulpaner.  I avslutningen riktades också ett varmt tack till   

  valberedningen för ett utmärkt arbete. Därefter avslutade ordförande   

  årsmötet. 

 

 

Årsmötets ordförande    Sekreterare 

 

 

   

Dan Ekström      Thomas Ahlebro 

 

 

 

Justeras      Justeras 

 

______________________________  ______________________________  

Regina Weltzien     Gunnar Blomqvist 
  


