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§ 1 Mötets öppnande 

Generationskörens ordförande Barbro Kjellberg hälsar deltagarna välkomna och förklarar 

mötet öppnat. 

 

§  2 Val av ordförande och sekreterare för mötet 

Valdes Ari Leinonen till ordförande för mötet och Gunny Blomgren till protokollförare. 

 

§  3 Fastställande av röstlängd 

Röstlängden fastställdes bestod av 51 deltagare. 

 

§  4 Val av protokolljusterare och rösträknare 

Valdes Harriet Allergren och Göran Fernerud att justera mötets protokoll samt fungera som 

rösträknare vid mötet.  

 

§  5 Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt 

Kallelsen har utsänts den 14 maj. Fastställdes att medlemmarna blivit stadgeenligt kallade. 

 

§  6 Fastställande av dagordning 

Fastställde liggande dagordning. 

 

§  7 a)  Styrelsens verksamhetsberättelse 

Verksamhetsberättelsen för 2020 behandlades.  

Berättelsen godkändes och lades till handlingarna. 

       b)  Styrelsens förvaltningsberättelse, balans- och resultaträkning 

Behandlades balans- och resultaträkning för verksamhetsåret 2020, vilket godkändes och 

lades därefter till handlingarna. 

 

§  8 Revisionsberättelse  

Revisionsberättelsen föredrogs av revisor Carin Franklin.  Revisionsberättelsen godkändes  

lades till handlingarna. 

 

§  9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

Revisorerna föreslog årsmötet att bevilja styrelsen  ansvarsfrihet. Beslutades enhälligt bevilja 

styrelsen ansvarsfrihet för det gågna verksamhetsåret. 

 

§  10 Fastställande av medlemsavgift för 2021 

Styrelsen föreslår en höjning av medlemsavgift med 100 kr/termin.  

Fastställdes medlemsavgiften, i enlighet med styrelsens förslag, till 300 kr/termin fr.o.m 

höstterminen 2021. 

 

 

 

 



§  11 Behandling av inkomna motioner 

a) En inkommen motioner förelåg. Se bilaga 1. 

b) Styrelsens svar. Se bilaga 2. 

Årsmötet ger bifall till styrelsens förslag att avslå motionen. 

 

§  12 Fastställande av verksamhetsplan och behandling av budget för 2021 

Barbro Kjellberg föredrog verkamhetsplanen. Godkändes föreliggande verksamhetsplan.  

Kjell Axelson redogjorde för budget 2021. Godkändes styrelsens förslag till budget 2021. 

 

§  13 Val av ordförande för 1 år 

Valdes Barbro Kjellberg till ordförande omval 1 år 

 

§  14  Val av två ledamöter för 2 år  

Valdes Gunny Blomgren, omval 2 år 

Valdes Malte Burvall,      omval 2 år 

 

  Kjell Axelson,   1 år kvar tom 2022 

  Olle Arndtzén,   1 år kvar tom 2022 

 

§  15 Val av två ersättare för 1 år 

Valdes Marianne Enmark, omval 1 år 

Valdes Britt-Marie Berge, nyval 1 år 

 

§  16  Val av två revisorer samt en suppleant för 1 år 

Valdes Carin Franklin,       till revisor omval 1 år 

Valdes Elisabet Hansson,   till revisor omval 1 år 

Valdes Sig-Britt Åhlin, till revisorssuppleant 1 år 

 

§  17 Val av valberedning, tre stycken, varav en sammankallande 

Valdes Margaretha Stensson, omval 1 år  sammankallande 

Valdes Gun Ström,                 omval 1 år 

Valdes Ann-Sofie Ferry,         omval 1 år 

 

§  18 Övriga frågor 

Inga övriga frågor har anmälts. 

 

§  19 Mötets avslutande 

Ordförande tackar de närvarande deltagarna för visat intresse och förklarar mötet avslutat. 

 

Vid protokollet 

 

 

 

Gunny Blomgren 
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Ari Leinonen    Harriet Allergren   Göran Fernerud 
  


