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Årsmötesprotokoll 2020     
Tid: 2019-03-04 

Plats: Sörby Kyrkhus 
 
 

1 Mötet öppnas 
Mötet öppnades av vice ordförande Ida Johnsson. 
 

2 Godkännande av dagordningen 
Den förelagda dagordningen godkändes att ligga till grund för mötet. 

  
3 Val av ordförande för årsmötet 

Sittande vice ordförande Ida Johnsson valdes till ordförande för årsmötet. 

4 Val av sekreterare för årsmötet 
Sittande sekreterare Jan Inge Jönhill valdes som sekreterare för årsmötet. 
 

5 Val av justeringsman att jämte ordförande justera protokollet och tillika verka 
som rösträknare 
Till att justera dagens protokoll och tillika verka som rösträknare, jämte vice 
ordförande Ida Johnsson, valdes Sven-Erik Eriksson. 

 
6 Fråga om mötets behöriga utlysning 

Mötet beslöt att anse årsmötet som behörigt utlyst. 
 
7 Uppläsning av föregående årsmötesprotokoll 

Sekreteraren läste protokollet från årsmötet 2019. Det godkändes att läggas till 
handlingarna. 
 

8 Föredragning 
a. Styrelsens verksamhetsberättelse 

Sekreteraren läste upp verksamhetsberättelsen för 2019. 
Verksamhetsberättelsen godkändes av årsmötet.  

b. Revisorernas berättelse 

Sven-Erik läste upp revisorernas berättelse. Revisorerna ansåg räkenskaperna väl 
förda och styrkta med nödvändiga beslut och kvitto och verksamheten har skötts i 
god ordning. Revisorerna rekommenderade årsmötet bevilja styrelsen 
ansvarsfrihet.   

c. Kassörens redogörelse 
Sven-Erik redogjorde för föreningens ekonomi. Totalt antal medlemskort var 103, 
varav 88 familj och 15 singel. I kassan fanns det 31/12 2019 2810,-. 
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9 Fastställande av balansräkningen 
      Årsmötet beslöt att föra över 2019 års resultat till ny balans 2020. 
10 Frågan om ansvarsfrihet för avgående styrelse 

Årsmötet beslutade bevilja den avgående styrelsen ansvarsfrihet för det gångna 
verksamhetsåret. 

11 Val av ordförande för kommande verksamhet på ett år 
Till ordförande för en tid av ett år omvaldes Erling Kjellander.  

12 Val av två styrelseledamöter för kommande verksamhet på två år 

Till ledamot för en tid av två år valdes Ida	Johnsson och Steen	Helweg-Andersen. 
 

13 Val av två suppleanter på ett år 
Till suppleant för en tid av ett år valdes Calle Hansson och Lena-Maria Jagorstrand. 
  

14 Val av två revisorer på ett år 
Till revisorer för en tid av ett år omvaldes Gabrielle Barnekow och Rickard Karlsson. 

 
15 Medlemsavgifter 

Beslutades om oförändrade medlemsavgifter, dvs. 50,- för familjekort och 25,- för 
singelkort. Sven-Erik informerade om önskemålet att få mobilnr och mejladresser från 
medlemmarna så att vi kan informera om kommande aktiviteter bättre framöver. 

  
16 Övriga frågor 

Jan Inge hade fått en förfrågan från Anders Göranson, sonson till Arthur Göranson, 
som var skollärare m.m. i Sörby 1920/21-54, om att komma med foton och dokument 
och berätta om skolan och livet i Sörby förr. – Beslöts att försöka arrangera en 
sammankomst om möjligt under våren.  

 
17 Mötet avslutas 

Ordföranden avslutade mötet och tackade deltagarna. 
 
Därefter bjöds på fika med hembakat och sedan berättade Roland Kjellander och 
visade bilder från en resa på Inlandsvägen längs med Inlandsbanan. Mötet avslutades 
med att Yvonne avtackades för sitt mångåriga arbete i styrelsen. Och Roland 
avtackades för sitt intressanta föredrag och Tyra Mattson som återigen stått för goda 
hembakade kakor. 

Vid protokollet:  
 
 
…………………………………………… 

 

Jan Inge Jönhill  
Sekr.  

Justeras 

………………………………………………. 
Ida Johnsson  
Mötesordförande 

Justeras 

…………………………………………. 
Sven-Erik Eriksson  
Ledamot 
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