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Årsmötesprotokoll 2021     
Tid: 2021-09-01 

Plats: Sörby Kyrkhus 
 
 

1 Mötet öppnas 
Mötet öppnades av ordförande Erling Kjellander. 
 

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

  
3 Val av ordförande för årsmötet 

Sittande ordförande Erling Kjellander 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 ordföranden, 
valdes Calle Hansson och Steen Helweg-Andersen. 

 
6 Fråga om mötets behöriga utlysning 

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

Sekreteraren läste protokollet från årsmötet 2020. Det godkändes att läggas till 
handlingarna. 
 

8 Föredragning 
a. Styrelsens verksamhetsberättelse 

Sekreteraren läste upp verksamhetsberättelsen för 2020. 
Verksamhetsberättelsen godkändes av årsmötet.  

b. Kassörens redogörelse 
Sven-Erik redogjorde för föreningens ekonomi. Totalt antal medlemskort var 110, 
varav 92 för familj och 18. I kassan fanns det 31/12 2020 7512,-. 

c. Revisorernas berättelse 

Gabrielle Barnekow 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.   
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9 Fastställande av balansräkningen 
      Årsmötet beslöt att föra över 2020 års resultat till ny balans 2021. 
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 Steen	Helweg-Andersen	och Jan	Inge	Jönhill. 
 

13 Val av två suppleanter på ett år 
Till suppleant för en tid av ett år valdes Calle Hansson och Tomas Wijk. 
  

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.  

  
16 Övriga frågor 

Ordföranden informerade om byalagets kommande program under året. 
 

17 Mötet avslutas 
Ordföranden avslutade mötet och tackade deltagarna. 
 
Därefter berättade Bengt och Sara Olsson och visade bilder från en dramatisk resa i 
Nepal just då en katastrofal jordbävning skedde där 2015. Det bjöds också på fika 
med hembakat.  

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

 

Jan Inge Jönhill  
Sekr.  
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Erling Kjellander  
Mötesordf. 
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Calle Hansson  
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