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Årsmötesprotokoll - Föreningen Lästringebygden 
2020-03-14 
Folkets Hus ”Lådan” 
 
 
 
Mötets öppnande: Alla hälsades välkomna av Curt Ohlson. 
 
1. Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande: Årsmötet konstaterade att kallelse har skett i laga 
ordning. 
 
Upprop och fastställande av röstlängd: Noterades att 17 medlemmar var närvarande. 
 
2. Fastställande av dagordning: Årsmötet fastställde dagordningen, med tillägg av 2 punkter som 
lades under övrigt. 
 
3. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet: Årsmötet valde Curt Ohlson till mötesordförande 
och Angelica Klavbäck till mötessekreterare. 
 
4. Val av justerare, tillika rösträknare, att jämte mötesordförande justera årsmötesprotokollet:  
Till justerare tillika rösträknare valdes Jörgen Håkansson och Cecilia Lindström. 
 
5. Föredragande av verksamhetsberättelsen: Verksamhetsberättelsen föredrogs av Curt Ohlsson. 
Verksamhetsberättelsen visades även upp på skärmen och den godkändes därefter. 
 
6. Föredragande av revisionsberättelse: Revisionsberättelsen lästes upp av mötesordförande. 
 
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen under revisionsperioden: Årsmötet beslutade att ge 
styrelsen full ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar. 
 
8. Fastställande av balans- och resultaträkning, samt beslut om ekonomiska dispositioner:  
Balans-och resultaträkning godkändes. 
 
9. Val av ordförande, ledamöter och suppleanter till styrelsen 
a) Ordförande 1 år:  Angelica Klavbäck  omval  1 år 

b) Sju ordinarie ledamöter 2 år: Curt Ohlsson   omval 2 år 
      Caroline Rydell  omval 2 år 
      Karin Nyström   kvarstår 1 år 
      Cecilia Lindström  nyval 2 år 
   Monika Valanciene  nyval 2 år 
   Kristina Ulfström  kvarstår 1 år 
   Björn Adamsson  kvarstår 1 år 
      
c) Två suppleanter: Alvydas Valancius  nyval 2 år  

Kristine Lagzda Haapanen  kvarstår 1 år 
 

Avgår från styrelsen gör Tiina Agerstig, Thomas Sjögren och Helena Persson. Tack för all energi och 
allt jobb ni har lagt ner! 
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10. Val av revisor och revisor suppleant 
d) Två ordinarie revisorer 1 år: Tyge Målgård och Curt Johansson 
 
 
e) En revisorsuppleant 1 år:  Rune Björnström 
 
11. Val av valberedning 
Tre ledamöter till valberedningen varav en är sammankallande: Vi bordlade frågan. Styrelsen 
försöker finna en valberedning.  
 
12. Fastställande av medlemsavgifter: Beslutades att nuvarande medlemsavgift är oförändrad.  
 
13. Fråga om arvoden: Arvode för styrelsemedlemmar: 0 kr. Beslutades att ta bort denna punkt från 
stadgarna. Uppdrogs åt styrelsen att se över detta.  
 
14. Inkomna motioner: Inga inkomna motioner. 
 
15. Föredragande av verksamhetsplan 2020: Mötesordförande gick igenom verksamhetsplanen för 
2020. Godkändes. 
 
16. Övriga frågor:  
 
Förslag har inkommit om ett namnbyte på föreningen, med anledning av att locka fler medlemmar. 
Beslutades att behålla namnet Föreningen Lästringebygden. 
 
Nyköpings Kommuns förslag på serviceplan delades ut och kunde läsas av de som var intresserade. 
 
Förslag på att inbjudan till Årsmötet ska redigeras till kommande år, med större textformat på 
stycket om inbetalning av medlemsavgift. Samt att ändra till att meddela alla familjemedlemmars 
namn per e-post. 
 
Förslag att lägga ut bokbussens tid och plats på hemsidan, samt intresseanmälan om att ingå i 
gruppen för serviceutveckling i Nyköping.  
 
Förslag på att lägga ut kommande års Verksamhetsberättelse och plan i ett exemplar på Folkets hus 
”Lådan”. Så att den som vill kan komma och läsa.  
 
Årsmötets avslutande: Mötesordförande Curt Ohlson tackade årsmötesdeltagarna för visat intresse 
och hoppas att 2020 blir ett bra år för föreningen samt förklarade årsmötet avslutat. 
 
 
 
___________________________  ___________________________ 
Curt Ohlson    Angelica Klavbäck  
Mötesordförande   Mötessekreterare 
 
 
 
 
___________________________  ___________________________ 
Jörgen Håkansson   Cecilia Lindström  
Justerare    Justerare 


