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Protokoll Årsmöte 2021 

 
1. Mötets öppnade 

 

2. Frågan om mötet utlysts på rätt sätt. (Stadgarna säger 2 veckor innan möte) 

Kallelse har skickats ut via e-post samt lagts upp på hemsidan. 

JA / NEJ 

 

Ja 

 

 

3. Fastställande av röstlängd. 

Upprättas efter inkomna poströster 

 

Vid ordinarie rösträkning av årsmötet röstade 34 personer. Då alternativen fallit bort vid 

Frågan om stadgeändring fick denna del av årsmötet ut som en separat fråga med 

förlängd tid. 24 st röstade i denna sista separata fråga. 

 

4. Fastställande av dagordning. 

Följer gällande stadgar. 

JA / NEJ 

 

Ja 

 

 

5. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet. 

Ordförande behövs ingen  

Sekreterare föreslås Christina Lindström 

JA / NEJ / Annat förslag 

 

Ja 

 

 

6. Val av protokolljusterare tillika rösträknare. 

Föreslås våra revisorer. 

Richard Mauritzon / Christina Lindström 

JA / NEJ / Annat förslag 

 

Ja 
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7. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret. 

b) Styrelsens förvaltningsberättelse Balans och Resultaträkning för det senaste 

verksamhetsåret. 

Ovanstående dokument finns som bilaga i kallelse och finns att hämta på hemsidans 

medlemsportal. 

 

Lägges till handlingarna 

 

 

8. Revisionsberättelse för det senaste verksamhetsåret. 

Ovanstående dokument finns som bilaga i kallelse och finns att hämta på hemsidans 

medlemsportal. 

 

Lägges till handlingarna 

 

 

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser. 

JA / NEJ 

 

Ja 

 

10. Fastställande av årsavgiften för nästkommande år. 

a) Styrelsen föreslår oförändrad medlemsavgift 250kr för år 2022. 

     JA / NEJ / Annat förslag 

 

Samtliga röstande Har besvarat frågan med Ja 

 

b) Att tillsvidare frysa medlemsavgift för gamla medlemmar tills verksamheten kommer 

igång igen. 

JA / NEJ / Annat förslag 

 

32 Ja och 2 Nej 

 

 

11. Fastställande av verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår. 

Ovanstående dokument finns som bilaga i kallelse och finns att hämta på hemsidans 

medlemsportal. 

Verksamheten under 2021 är begränsad på grund av Corona. 

JA / NEJ / Annat förslag 

 

Ja 
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12. Val av ordförande i föreningen för en tid av 2 år. 

Omval Björn Karlsson. 

 JA / NEJ / Annat förslag 

 

34 st har röstat ja 

 

13. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter. 

Se valberedningens förslag. 

Ovanstående dokument finns som bilaga i kallelse och finns att hämta på hemsidans 

medlemsportal. 

Styrelse ledamöter 1år kvar. 

Christina Lindström, Sten Remahl, Per Traneus.  

 

Styrelse ledamöter omval / nyval 2år. 

Theres Andersson. Andersson Natascha,  

Vakant 

 

Suppleanter 1år kvar. 

Kjell Lindström,  

 

Suppleanter nyval 2år  

Johan Sköldekrans 

 

Suppleanter nyval 1år  

Margareta Hellström (Har inte lämnat definitivt besked ännu) 

 

JA / NEJ / Annat förslag 

 

Samtliga 34 har röstat ja varav 1 har kommenterat att det naturliga är att lyfta upp en av 

suppleanterna till ledamot. 

 

14. Val av revisorer och suppleanter. 

Se valberedningens förslag. 

Ovanstående dokument finns som bilaga i kallelse och finns att hämta på hemsidans 

medlemsportal. 

Revisor Nyval Martin Franzen 2 år,  

Nils-Erik Ekegren 1 år kvar. 

Revisorssuppleant omval Richard Mauritzon 2 år 

 JA / NEJ / Annat förslag 

 

            33 st har röstat Ja,  1 har röstat emot med förslag om annan person. 
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15. Val av valberedning och suppleanter. 

Se valberedningens förslag. 

Ovanstående dokument finns som bilaga i kallelse och finns att hämta på hemsidans 

medlemsportal. 

Valberedning Barbro Eriksson 1 år kvar,  

Sören Wallinder omval 2år 

JA / NEJ / Annat förslag 

 

Ja 

 

 

16. Behandling av styrelsens förslag (proposition) och inkomna motioner. 

1. Styrelsen har lagt proposition om stadgeändringar. Se nedan 

2. Inga motioner har inkommit. 

 

Revidering av stadgar i föreningens stadgar §4 och punkt 4 under §7. 

 

Nuvarande lydelse: 

§ 4 Firmateckning 

Koi Club Swedens firma tecknas av ordföranden i förening med annan 

styrelseledamot. Kassören tecknar ensam konto på post och bank. 

 

Förslag på ny lydelse. 

Föreningens tecknas av ordförande eller kassör var för sig alternativt två ledamöter i 

förening. 

 

JA / NEJ / Annat förslag 

 

I de utsända årsmöteshandlingarn hade tyvärr anternativen ja eller nej ramlat bort. 

 

Styrelsen valde då att klargöra frågan genom att förlänga röstningstiden för årsmötet  

till den 10 maj och gå ut med en klargörande skrivelse. 

 

I denna del röstade 24 personer varav samtliga svarade ja.  

 

Ett extra årsmöte kommer därför att utlysas. 

 

 

17. Ärenden som mötet med enkel majoritet beslutat att ta upp till behandling 

Inga ärenden finns att behandla. 

 

 

 



KOI CLUB SWEDEN 
Föreningen för alla typer av trädgårdsdammar                                                                                                                                                                  

www.koiclubsweden.se 
info@koiclubsweden.se 

 

 

18. Mötet avslutas. 

 

Vid protokollet 

 

............................................. 

Christina Lindström 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


