Protokoll fört vid

Årsmöte 2021-03-20
Medborgarskolan, Eskilstuna
ESSFs medlemmar har fått möjlighet att poströsta innan detta årsmöte, då det i dessa
pandemitider inte kan genomföras på vanligt sätt. Närvarande på årsmötet är Hans Rosén,
HåkanOlle Larsson, Eje Lantz samt Ylvali Westerberg.
§1

Årsmötets öppnande
Ordförande Hans Rosén hälsade de närvarande välkomna till årsmötet.

§2

Val av ordförande och sekreterare för mötet
Till ordförande för årsmötet valdes Hans Rosén och till sekreterare för
mötet valdes Håkan Olle Larsson.

§3

Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.

§4

Fastställande av röstlängd
Röstlängden fastställdes till 139 st röstberättigande medlemmar.

§5

Val av två justerare tillika rösträknare att jämte ordförande justera protokollet
Till justerare valdes Eje Lantz, Eskilstuna och Ylvali Westerberg, Strängnäs.

§6

Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst
Årsmötet förklarades vara stadgeenligt utlyst.

§7

Verksamhetsberättelse 2020
Verksamhetsberättelsen godkändes av årsmötet.

§8

Bokslut 2020
Den utsända resultat- och balansräkning godkändes.

§9

Revisorernas berättelse
Revisionsberättelse för 2020 år godkändes.

§ 10

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsernas ledamöter
Årsmötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

§ 11

Verksamhetsplan och budget för 2021
Redovisades inte med anledning av styrelsens förslag till föreningens nedläggning.

§ 12

Val
Ordförande
Till ordförande på 1 år valdes Hans Rosén (omval).
Kassör
Till kassör på 2 år valdes Christer Ståhl (omval).
Sekreterare
HåkanOlle Larsson, vald 2020 på 2 år.
Styrelseledamöter
Till styrelseledamöter på 2 år omvaldes valdes Mia Brunell, Mats Adde Adolfsson och
Hans Liljenstolpe. Gun Sundberg, Kerstin Nilsson och Eskil Ward valda 2020 på 2 år.
Revisorer
Till revisorer på 1 år omvaldes Britt-Marie Stenqvist och Maud Netzel.
Till revisorssuppleant på 1 år omvaldes Ann-Sofie Johansson.
Valberedning
Till valberedning kvarstår Oskar Nilsson till och med extra medlemsmöte eller till ev.
extra årsmöte. Både en ordinarie och två suppleantplatser är vakanta.

§ 13

Fråga om omedelbar justering av punkt 11 och 12
Mötet ansåg punkterna 11 och 12 härmed omedelbart justerade.

§ 14

Inkomna förslag och motioner
- Mötet beslutade enligt styrelsens förslag, att föreningen skall läggas ned enl
bilaga D, punkt A.
- Mötet beslutade enligt styrelsens förslag enl. bilaga D, punkt B, om hur
nedläggningen skall gå till samt att föreningen senast 2021-12-31 skall vara
nedlagd.
- Inga motioner hade inkommit.

§ 15

Mötets avslutande
Ordförande förklarade mötet avslutat.
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