
 

Protokoll årsmöte 2020 

Tid: 25 maj 19.00-21.00 
Plats: Digitalt via Zoom 
 

1. Mötets öppnande 
a. Ax ordförande Anna Rydborg öppnade mötet.  

2. Fastställande av röstlängd 
a. Röstlängd fastställdes med 14 ombud enligt bilaga 1 

3. Val av mötesordförande 
a. Till mötesordförande valdes Alexandra Hjortswang 

4. Val av mötessekreterare 
a. Till mötessekreterare valdes Anna Rydborg 

5. Val av två personer att justera protokollet 
a. Till justeringspersoner valdes Max Horttanainen och Stig Josfalk Bergman 

6. Fråga om mötets behörighet 
a. Kallelse till mötet gick ut den 18 mars 2020. Mötet befanns vara i behörig ordning utlyst. 

7. Fastställande av föredragningslista 
a. Föredragningslistan fastställdes. 

8. Styrelsens verksamhetsberättelse för föregående år 
a. Verksamhetsberättelsen för 2019 lades till handlingarna. 

9. Ekonomisk berättelse för föregående år 
a. Den ekonomiska berättelsen för 2019 lades till handlingarna. 

10. Revisorernas berättelse för föregående år 
a. Revisorberättelserna föredrogs av Anna Rydborg. 

11. Frågan om ansvarsfrihet för föregående års styrelse 
a. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året. 

12. Motioner och propositioner 
a. Proposition om ersättningar etc. 

i. Beslut: för auktoriserad revisor utgår inget arvode utöver det som faktureras 
föreningen. 

ii. Beslut: Ax, mot redovisning av kvitto eller liknande underlag, ersätter 
styrelseledamöternas utlägg för resor, logi och mat. 

13. Årets verksamhetsplan 
a. Beslut: Verksamhetsplanen 2020 fastställs enligt bilaga 3. 
b. Beslut: Ge styrelsen tillåtelse att löpande revidera verksamhetsplanen utifrån rådande 

omständigheter 
14. Årets budget och fastställande av medlemsavgifter 

a. Beslut: budgeten för 2020 fastställs enligt bilaga 4. 
b. Beslut: medlemsavgifterna för 2021 fastställs enligt bilaga 4. 
c. Beslut: att ge styrelsen tillåtelse att löpande revidera budgeten utifrån rådande 

omständigheter. 
d. Beslut: att styrelsen till nästa årsmöte ser över hur beslut om arvoden, ersättningar och 

liknande ska behandlas. 
15. Val av styrelse 

 



 

a. Beslut: Till ledamöter valdes: Alexandra Hjortswang  (omval, 2 år), Anna-Karin 
Waldermarson (omval, 2 år), Pontus Lindhe Ohlsson (nyval, 2 år). Anna Rydborg, 
ordförande (kvarstår, 1 år), Lars Farago (kvarstårl 1 år) och Hadrian Prett (kvarstår, 1 år),  

16. Val av revisorer och ersättare 
a. Belsut: Till auktoriserade revisorer valdes: Elena Entina, Baker Tilly Stockholm, 

revisorsuppleant: Baker Tilly Stockholm. 
b. Beslut: Till verksamhetsrevisor: Lars Nordgren (ATF), ersättare Thomas Dahlberg, ATR 

17. Val av valberedning 
a. Beslut: Till valberedning valdes: Niklas Carlsson (Kontaktnätet) och Milda Gontaite 

(RUM). 
b. Beslut: Att öppna upp för ytterligare val av ledamöter till valberedning vid ett extra 

årsmöte 
18. Övriga frågor 

Anna Rydborg tackade av avgående förtroendevalda. 
19. Mötesordförande avslutande mötet 

 
 
Stockholm i maj 2020 
 
 
 
--------------------------------------  -------------------------------------         ----------------------------------- 
Anna Rydborg, mötessekreterare  Max Horttanainen, justerare Stig Josfalk Bergman, justerare 

 


