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§1

Ordförande Bengt Stridh hälsade välkommen och förklarade årsmötet
öppnat.

§2

Årsmötet befanns vara behörigt utlyst i enlighet med föreningens
stadgar.

§3

Dagordningen godkändes.

§4

Till ordförande för mötet valdes Bengt Stridh

§5

Till sekreterare för mötet valdes Jan Petersson.

§6

Till justeringsmän valdes Lise-Lotte Norin och Einar Marklund.

§7

Styrelsens förslag till verksamhetsberättelse föredrogs och godkändes.

§8

Kassör Kenneth Nordberg gav en ekonomisk rapport.

§9

Revisionsberättelsen föredrogs och lades till handlingarna.

§ 10 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.
§ 11 Val av styrelseledamöter: Ann-Christin Nordberg och Bo Eriksson
omvaldes för en period av 2 år. Bengt Stridh, Tommy Abrahamsson, Einar
Marklund och Kenneth Nordberg kvarstår i styrelsen ytterligare ett år
eftersom de valdes på två år vid årsmötet 2019.
Styrelsen gavs i uppdrag att i möjligaste mån adjungera en till två
ledamöter.
§ 12 Till ordförande för 2020 valdes Bengt Stridh.
§ 13 Till revisor valdes Lars Gustavsson, omval på 1 år.
§ 14 Till revisorssuppleant valdes Sylva Arnell, nyval på 1 år. Efterträder Arne
Persson, som avböjt omval.
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§ 15 Val av valberedning: Till valberedning omvaldes Seppo Ormiskangas
(sammankallande) och Hans Klinga.
§ 16 Årsmötet antog styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2020. Ett
förslag på aktivitet som framkom var en onlinekurs om Artportalen.
§ 17 Årsmötet antog styrelsens förslag till budget för 2020.
§ 18 Årsmötet fastställde oförändrad medlemsavgift för 2021: 150 kronor för
enskild medlem och 200 kronor för familj.
§ 19 Inga övriga frågor förelåg.
§ 20 Bengt Stridh tackade för visat intresse och avslutade årsmötet.

Jan Petersson, sekreterare

Bengt Stridh, ordförande

Justeras:

Lise-Lotte Norin

Einar Marklund

