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ÅRSMÖTE 2022-02-27  
1. Mötets öppnande  

Christina Palm öppnade mötet 
 

2. Val av ordförande för mötet  
Jonas Holmberg valdes till mötets ordförande 
 

3. Anmälan av styrelsens val av sekreterare vid årsmötet  
Styrelsen valde Kerstin Brykt till mötets sekreterare  
 

4. Fastställande av röstlängd  
Fastställande av röstlängd görs om votering krävs 
 

5. Val av protokolljusterare och rösträknare  
Malin Jonsson och Annica Nordén utsågs till protokolljusterare och rösträknare  
 

6. Fastställande av dagordning  
Dagordningen fastställdes 
 

7. Fastställande av om mötet blivit i laga ordning utlyst 
Ja, mötet är utlyst enligt stadgarna 
 

8. Behandling av bokslut och verksamhets- och förvaltningsberättelserna  
Jonas gick igenom bokslut och verksamhets- och förvaltningsberättelserna 
 

9. Revisorernas berättelse  
Revisorerna hade inget att anmärka på 
 

10. Fastställande av balans- och resultaträkningar  
Balans- och resultaträkningar redovisades 
 

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen  
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året 
 

12. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter inom ramen för det i 17 § andra 
stycket angivna antalet  
Antalet styrelsemedlemmar fastställdes till ordförande samt 7 ordinarie och tre 
suppleanter 
 

13. Val av ordförande för föreningen  
Christina Palm valdes till föreningens ordförande, omval ett år (t.o.m. 2022) 
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14. Val av övriga styrelseledamöter jämte suppleanter  

Valberedningen föreslog följande val av styrelsemedlemmar 
 
Ledamot  Sven-Erik Landgren, nyval två år (t.o.m. 2023) 
Ledamot  Marianne Hansson, fyllnadsval ett år (t.o.m. 2022) 
Ledamot  Caroline Mannfalk, nyval två år (t.o.m. 2023) 
Ledamot   Fredrik Lindros, nyval två år (t.o.m. 2023) 
 
Suppleant Rikard Lindell, omval ett år (t.o.m. 2022) 
Suppleant Ulrika Strömberg, nyval ett år (t.o.m. 2022) 
 
Dessa valdes av närvarande medlemmar 
 

15. Anmälan av ungdomsledamot jämte personlig suppleant utsedda av 
ungdomssektionen  
Emilia Frank är ordinarie med roterande suppleant 
 

16. Fastställande av eventuella sektioner förutom ungdomssektion (se §22)  
Inga övriga sektioner 
 

17. Val av två revisorer och en revisorssuppleant  
Stein Karlsen – Auktoriserad revisor 
Fredrik Reuterskiöld – Lekmannarevisor 
Sven Bengtsson - Suppleant 
 

18. Beslut om antalet ledamöter i valberedningen  
Valberedningen kommer fortsätta bestå av tre ledamöter 
 

19. Val på ett år av ordförande och ledamöter i valberedningen  
Martina Lundgren – Ordförande och sammankallande  
Lena Bernhardsson 
Jonas Holmberg 
 

20. Val av ombud till SvRFs och distriktets allmänna möten och ev. andra möten där 
föreningen har rätt att representera med ombud.  
Utses av styrelsen vid behov 
 

21. Fastställande av årsavgift för nästkommande år  
Styrelsens förslag om oförändrad årsavgift bifölls  
Årsavgiften fastställs således till 450 kr/år och person och 970 kr/år för familj 
 

22. Sammanträdets avslutande. 
Vid sammanträdets avslutande avtackades avgående styrelseledamöter  

Vellinge som ovan 
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Kerstin Brykt  Jonas Holmberg 
Sekreterare  Mötesordförande 

 

 

 

Malin Jonsson   Annika Nordén 
Justerare   Justerare 
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