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Dalarö Hembygdsförening
Protokoll ordinarie föreningsstämma den 28 mars 2021
1

Mötets öppnande och upprättande av röstlängd
Föreningens ordförande Björn Åkerblom förklarade stämman för
2021 öppnad.
Ordföranden informerade om styrelsens beslut att genomföra årets
stämma utan fysisk närvaro, gå grund av den pågående
covid-19-pandemin och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.
Föreningens medlemmar har erbjudits möjlighet att delta på
föreningsstämman, dels digitalt genom röstkort på hemsidan,
dels genom poströstning.
Röstlängden upprättades och 117 medlemmar var representerade på
årsmötet, se röstlängd, bilaga 1.
Härefter konstaterades att stämman utlysts i enlighet med föreningens
stadgar.
Noterades att kallelse och handlingar är tillgängliga via föreningens
hemsida och att kallelse och röstkort har utsänts till föreningens medlemmar
via Shimmyn.

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 Berndt Fardelius och
Birgitta Gustafsson.
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Styrelsens verksamhetsberättelse
Föreningsstämman godkände verksamhetsberättelsen för år 2020,
som finns på hemsidan.
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Fastställande av resultat- och balansräkning, revisionsberättelse
samt beslut om användande av uppkommen vinst
Stämman beslutade fastställa resultat- och balansräkning och
revisionsberättelse för 2020 samt beslutade i enlighet med styrelsens förslag
att balansera vinsten på 4 414 kronor i ny räkning, se resultat- och
balansräkning för 2020.
Noterades att föreningens banktillgodohavande per årsskiftet uppgick till
133 255 kronor.
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Frågan om ansvarsfrihet för styrelseledamöter
Stämman beslutade i enlighet med revisorns yrkande, att bevilja
styrelseledamöterna ansvarsfrihet för 2020 års verksamhet.
Revisionsberättelsen för 2020 års verksamhet finns på hemsidan.
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Bestämmande av medlemsavgift
Stämman beslutade om oförändrad medlemsavgift 150:-.
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Fastställande av verksamhetsplan och budget för år 2021
Stämman beslutade att godkänna verksamhetsplan och budgetförslag för
år 2021.
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Val av styrelseledamöter
Stämman valde följande styrelseledamöter:
Ordförande Björn Åkerblom, omval
Sekreterare Klas Rosberg, omval
Kassör Gun Vaalundi, omval
Ledamot Gösta Maijgren, kvarstår
Ledamot Olle Dolk, omval
Ledamot Anders Bengtsson, kvarstår
Suppleant 1 Tommy Hedenström, kvarstår
Suppleant 2 Eva Berglund Thörnblom, kvarstår
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1 år
2 år
2 år
1 år
2 år
1 år
1 år
1 år

Val av revisor och suppleant
Stämman omvalde Lars Palmgren till revisor och Gunilla Hansson till suppleant.
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Val av valberedning
Till valberedning omvalde stämman Kristina Ahlmér, Monica Ehn och Gunilla
Fardelius med Kristina Ahlmér som sammankallande.
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