
 

 

Årsmöte RSMH Norrköping Bläckfisken  

Årsmöte för RSMH Norrköping Bläckfisken den 2021-03-15 via poströstning 

 

Närvarande: Annki Nilsson, Åsa Nilsson Lager, Jonas Lager, Solveig Claesson, Airi Timlin, Ingela 

Karlsson, Marie Eriksson, Anne Sofie Schönbeck, Rolf Lindh, Benny Andersson, Curt-Gösta Nilsson, 

Annagret Lindeberg, Lollo Lager, Magnus Emilsson, Marcelline Ndayiragije, och Lottie Broman.  

 

§1 Mötets öppnande 

Årsmöteshandlingar och dagordning samt kuvert med porto skickades ut till alla medlemmar den 25 

februari. Därmed öppnades mötet. 

§2 Fastställande av röstlängd och upprop 

Styrelsen öppnade tillsammans alla kuvert via digitalt möte och noterade antalet svar.  

§3 Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande 

Årsmötet ansågs av alla närvarande vara stadgeenligt utlyst 

§4 Fastställande av dagordning 

Dagordningen godkändes av alla närvarande 

§5 Val av mötesfunktionärer tillika valda av styrelsen att öppna kuvert 

a. Anne Sofie Schönbeck valdes till mötesordförande 

b. Åsa Nilsson Lager valdes att öppna alla kuvert 

c. Lottie Broman valdes till mötessekreterare  

d. Solveig Claesson valdes till justerare  

§6 Behandling av verksamhetsberättelse 

Verksamhetsberättelsen godkändes  

§7 Behandling av ekonomisk berättelse 

Den ekonomiska berättelsen godkändes. Styrelsen fick en fråga angående resultatrapporten. Kassören 

och ordföranden ska ta kontakt med medlemmen och informera. 

§8 Behandling av revisionsberättelse 

Styrelsen förslog att revisionsberättelsen bordläggs till kommande extra årsmöte sommaren 2021. 

Förslaget godkändes. 
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§9 Beslut om ansvarsfrihet 

Styrelsens arbete under året 2020 godkändes, dvs. styrelsen beviljades ansvarsfrihet för kalenderåret 

2020. 

§10 Behandling av motioner samt förslag från styrelsen 

Styrelsen föreslog att motioner och förslag bordläggs till kommande extra årsmöte sommaren 2021. 

Förslaget godkändes. 

§11 Anta verksamhetsplan 

Styrelsens förslag till verksamhetsplan godkändes. 

§12 Fastställande av medlemsavgift kommande år. 

Beslut togs att medlemsavgiften ska vara oförändrad. 

§13 Beslut om rese- och traktamentsersättning och eventuellt övriga ersättningar 

Beslut togs att rese- och traktamentsersättningar och eventuellt övriga ersättningar ska vara 

oförändrade. 

§14 Anta budget 

Den föreslagna budgeten godkändes 

§15 Val av styrelse, revisorer, valberedning, representation och nomineringar, 

samt beslut om mandatperiod. Övriga frågor.  

Styrelsen föreslog att val av styrelse och alla andra val bordläggs till kommande extra årsmöte 

sommaren 2021. Till dess kvarstår alla valda. Sommaren 2021 ska även motioner, revisionsberättelse 

och övriga frågor behandlas. Styrelsens förslag godkändes. 

§16 Mötet avslutades 

 

 

 

………………………………………                             ……………………………………… 

Ordförande, Anne Sofie Schönbeck                                        Sekreterare, Lottie Broman 

 

 

…………………………………………                           …………………………………… 

Vald att öppna kuverten, Åsa Nilsson Lager                            Justerare, Solveig Claesson 

 

Protokoll årsmöte 

2021-03-15 



 

 

 


