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Årsmöte i Boo Folkets Hus 2020-04-15  

Dagordning med förslag till beslut  

 
Plats: per capsulam (via e-post) 

Tid: röstning sker via e-post senast 2020-04-15 kl 24.00 

 
 

Dagordning med förslag till beslut  

 
 
1. Årsmötets öppnande 

 

2. Val av mötesordförande 

 Förslag till beslut: Camilla Fogelström valdes till mötesordförande 

 

3. Val av mötessekreterare 

 Förslag till beslut: Johanna Murrey valdes till mötessekreterare 

 

4. Val av två personer att jämte mötesordförande justera protokollet och agera 

rösträknare 

Röstlängden kommer att framgå av protokollet. 

 Förslag till beslut: Albin Waerndt och Johan Rådmark valdes till justerare och 

rösträknare 

 

5. Frågan om stämman utlysts i behörig ordning 

Kallelse ska enligt stadgarna gå ut minst 6 veckor före stämman.  

Kallelse skickades den 27 februari, drygt 6 veckor innan. 

Information om att mötet ska ske per capsulam skickades ut två veckor innan 

stämman efter att styrelse och revisorer gemensamt beslutat att genomföra 

årsmötet på detta sätt p.g.a. den exceptionella situationen som råder med 

Coronaviruset. Samtliga handlingar, inklusive denna dagordning med förslag till 

beslut skickades ut den 6 april, en dryg vecka innan stämman. 

Förslag till beslut: Årsmötet besvarade frågan om kallelse gått ut i behörig 

ordning med ett ja. 

 

6. Styrelsens och revisorernas berättelser för föregående år 

Verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse samt en tilläggsinformation från 

styrelsen skickades ut till medlemmarna den 6 april. 

Revisorernas berättelse skickades ut till medlemmarna den 6 april. 

Förslag till beslut: Årsmötet beslutade notera informationen i protokollet 
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7. Fråga om fastställande av resultat- och balansräkning 

 Förslag till beslut: Årsmötet beslutade fastställa resultat- och balansrapport. 

 

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

 Förslag till beslut: Årsmötet beslutade att ge avgående styrelse full ansvarsfrihet. 

 

9. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt balansräkningen 

Förslag till beslut: Årsmötet beslutade att balansera 2019 års resultat på +138.828 

tkr i ny räkning. 

 

10. Inkomna motioner 

 Inga motioner har inkommit. 

 Förslag till beslut: Årsmötet beslutade notera detta till protokollet. 

 

11. Bestämmande av ersättning till styrelseledamöterna och revisorerna 

Förslag till beslut: Årsmötet beslutade att inget arvode ska utgå till styrelsen och 

revisorerna 

 

12. Beslut om antalet styrelseledamöter jämte suppleanter 

Valberedningen föreslår att antalet ska fastställas till samma antal som föregående 

år, d.v.s. 6 ordinarie ledamöter och 3 suppleanter. 

Förslag till beslut: Årsmötet beslutade att fastställa antalet ordinarie ledamöter till 

6 och antalet suppleanter till 3. 

 

13. Val av styrelseledamöter jämte suppleanter 

 Valberedningens förslag till ny styrelse skickades ut till medlemmarna den 6 april. 

Inga andra förslag har inkommit. Följande personer valdes 2019 på 2 år och har 

därmed 1 år kvar på sitt mandat: 

Camilla Fogelström, ordförande 

Martin Ingels, kassör 

Peter Wilén, ordinarie ledamot 

Johanna Murrey, ordinarie ledamot 

Elisabeth Grönberg, suppleant 

Johan Normén, suppleant 

 

 Förslag till beslut: Årsmötet valde i enlighet med valberedningens förslag 

följande personer: 

Kenneth Hertzman, ordinarie ledamot, omval 2 år 

Annika Klöfver, ordinarie ledamot, omval 2 år 

Tee Petersson, suppleant, nyval 2 år 

 

 

14. Val av revisorer jämte suppleanter 

 Valberedningens förslag till revisorer och revisorssuppleanter skickades i sin 

helhet ut till medlemmarna den 6 april. Inga andra förslag har inkommit. Följande 

personer valdes 2019 på 2 år och därmed 1 år kvar på sitt mandat: 

Thomas Holm, revisor 

Roger Svedenäng, revisorssuppleant 
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 Förslag till beslut: Årsmötet valde i enlighet med valberedningens förslag 

följande personer: 

Sven Ringmar, revisor, nyval 2 år 

Bosse Ståldal, revisorssuppleant, omval 2 år 

 

 

15. Val av valberedning varav en ledamot utses som sammankallande 

 Förslag till beslut: Årsmötet valde Sven Ringmar, Albin Waerndt och Joakim 

Sundqvist till valberedning varav Sven Ringmar utsågs till sammankallande. 

 

16. Övriga ärenden 

Inga övriga ärenden är anmälda. 

Förslag till beslut: Årsmötet beslutade att notera detta till protokollet. 

 

17. Årsmötets avslutning 

 

 

 

 

 

 

Saltsjö-Boo 2020-04-15 

 

 

 

 

__________________________  __________________________ 

Camilla Fogelström, ordförande  Johanna Murrey, sekreterare 

 

 

 

 

__________________________  __________________________ 

Albin Waerndt, justerare   Johan Rådmark, justerare 


