1

Dalarö Hembygdsförening
Protokoll ordinarie föreningsstämma den 12 juli 2020
1

Mötets öppnande och upprättande av röstlängd
Föreningens ordförande Björn Åkerblom förklarade stämman för 2020 öppnad.
Ordförande informerade om styrelsens beslut att genomföra årets stämma
genom poströstning på grund av den pågående covid-19-pandemin.
Kallelse till stämman finns publicerad i juninumret av Shimmyn, som utdelats
eller skickats med posten till samtliga medlemmar den 29 maj 2020.
Till Shimmyn bifogades ett röstkort med styrelsens förslag till beslut.
Konstaterades att stämman utlysts i enlighet med föreningens stadgar.
Medlemmarna uppmanades i kallelsen att läsa igenom
verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning, revisionsberättelse
och verksamhetsplan samt budget för 2020 som finns publicerade på föreningens
hemsida.
När poströstningen stängde kl. 14.00 den 12 juli hade föreningen fått in
röstkort från 87 medlemmar.
Röstlängd med resultat av poströstning upprättades, biläggs protokoll
från föreningsstämma.
För beslutsfattande av punkt 8, som är en stadgeändring, krävs minst
tre fjärdedels majoritet enligt föreningens stadgar d.v.s. mer än tre
fjärdedelar av rösterna.
82 medlemmar röstade för godkännande av stadgeändringen och fem
medlemmar avstod från att rösta.
Stämman beslutade således att godkänna stadgeändringen.
På punkt 5, frågan om ansvarsfrihet för styrelseledamöter, röstade
80 medlemmar ”Ja” till att bevilja styrelseledamöterna ansvarsfrihet.
7 medlemmar avstod från att rösta (styrelsen).
Konstaterades att stämman godkänt styrelsens förslag på samtliga punkter.
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2

Val av ordförande och sekreterare vid stämman samt två
justeringsmän tillika rösträknare
Björn Åkerblom valdes till stämmans ordförande och Klas Rosberg till sekreterare.
Till justeringsmän och rösträknare valdes Göran Ehn och Bernt Fardelius.

3

Styrelsens verksamhetsberättelse
Stämman beslutade att godkänna verksamhetsberättelsen för år 2019.

4

Fastställande av resultat- och balansräkning, revisionsberättelse
samt beslut om användande av uppkommen vinst.
Stämman beslutade fastställa resultat- och balansräkning och revisionsberättelse för
2019 samt beslutade i enlighet med styrelsens förslag att balansera vinsten på
14 387 kronor i ny räkning.
Noterades att föreningens banktillgodohavande per årsskiftet uppgick till
128 811 kronor.

5

Frågan om ansvarsfrihet för styrelseledamöter
Stämman beslutade i enlighet med revisorns yrkande, att bevilja
styrelseledamöterna ansvarsfrihet för 2019 års verksamhet.

6

Bestämmande av medlemsavgift
Stämman beslutade om oförändrad medlemsavgift 150:-.

7

Fastställande av verksamhetsplan och budget för år 2020
Stämman beslutade att godkänna verksamhetsplan och budgetförslag för
år 2020.

8

Ändring av § 5 i stadgarna för Dalarö Hembygdsförening
Stämman beslutade att godkänna ändring av § 5 i stadgarna i enlighet med
styrelsens förslag.
Första meningen ändras till följande lydelse: Föreningens angelägenheter
handhas av en styrelse bestående av lägst 4 och högst 6 ordinarie ledamöter
jämte 2 suppleanter.
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Val av styrelseledamöter
Stämman valde följande styrelseledamöter:
Ordförande Björn Åkerblom, omval
Sekreterare Klas Rosberg, kvarstår
Kassör Gun Vaalundi, kvarstår
Ledamot Gösta Maijgren, omval
Ledamot Olle Dolk, kvarstår
Ledamot Anders Bengtsson, nyval
Suppleant 1 Tommy Hedenström, nyval
Suppleant 2 Eva Berglund Thörnblom, nyval

10

1 år
1 år
1 år
2 år
1 år
2 år
2 år
2 år

Val av revisor och suppleant
Stämman valde Lars Palmgren till revisor och Gunilla Hansson till suppleant.

11

Val av valberedning
Till valberedning utsåg stämman Kristina Ahlmér, Monica Ehn och Gunilla
Fardelius med Kristina Ahlmér som sammankallande.

12

Val av ombud till regionalt hembygdsförbund
Till regionalt ombud valde stämman Anders Bengtsson.

Avslutning och tack
Ordföranden tackade medlemmarna för deras närvaro via poströstning.

Vid protokollet

___________________________
Klas Rosberg

_____________________________
Björn Åkerblom, ordförande

Justerare och rösträknare:

___________________________
Göran Ehn
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_____________________________
Bernt Fardelius

