
  VÄSTMANLAND 
Protokoll fört vid årsmöte 2020-02-15  

§1. Mötets öppnande 

Styrelsens ordförande Tor Berg öppnar mötet och hälsar de närvarande välkomna. 

§2. Val av ordförande samt protokollförare för mötet 

Lars Fröjd valdes till mötets ordförande. Marie Berg valdes till protokollförare. 

§3. Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare, att jämte ordförande justera mötetes 
protokoll. 

Till justeringspersoner och rösträknare valdes Birger Asp och Solveig Nilsson. 

§4. Fastställande av röstlängd 

Enligt röstlängd närvarade 24 st röstberättigade medlemmar. 

§5. Årsmötet utlyst enligt stadgar 

Mötet fastslår att mötet blivit utlyst enligt stadgar. 

§6. Godkännand av dagordningen 

Dagordningen godkändes. 

§7. Föredragning och godkännande av styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna 
verksamhetsåret 

Verksamhetsberättelsen för det gångna verksamhetsåret godkändes.  

§8. Föredragning och fastställande av resultat och balansräkning samt beslut om disposition 
av över eller underskott i enlighet med balansräkningen 

Resultat och balansräkning fastställdes. Mötet beslutade att disposition av överskott övergår till nästa 
års räkenskaper.  

§9. Föredragning och godkännande av revisionsberättelse 

Revisorernas berättelse godkändes.  

§10. Beslut om styrelsens ansvarsfrihet 

Mötet beslutar att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret. 

§11. Behandling av motioner, som stadgeenligt framlagts av distriktsorganisationens 
medlemmar, klubbar samt förslag från styrelsen eller riksorganisationen 

Inga motioner eller förslag har framlagts. 



§12. Fastställande av verksamhetsplan 

Styrelsens förslag på verksamhetsplan godkändes. 

§13. Fastställande av budget 

Mötet fastslår budgeten för verksamhetsåret. 

§14. Val av ordförande till styrelsen för 1år 

Valberedningen föreslår Tor Berg som ordförande för verksamhetsåret. Beslut enligt förslag. 

§15. Val av halva antalet ledamöter till styrelsen enligt §7.1  

Mathias Herrgård 

Sören Karlsson 

Andhers Björkegren 

§16. Val av eventuella suppleanter till styrelsen i enlighet med §7.1 

Louise Jonsson 

Fredrik Beskow 

Simon Herrgård 

§17. Val av två revisore samt eventuella suppleanter i enlighet med §11.1 

Sanna Bellnert   

Kenth Erngren 

§18. Val av minst två ledamöter till valberedningen i enlighet med §6 

Solveig Nilsson  

Lars Fröjd 

Jari Himanka  

§19. Övriga ärenden. Inga för distriktet bindande beslut kan fattas under denna punkt 

Mötets ordförande Lars Fröjd informerade om dagtidstouring. Distriktets ordförande Tor Berg 
informerade om verksamhetens aktiviteter. 

Mötets deltagare fick en inbjudan att deltaga gratis på årets avrostningskurs. 

§20. Mötets avslutning 

Ordförande avslutar mötet. 

Ordförande Lars Fröjd 

 

 

Justerare Birger Asp   Justerare Solveig Nilsson  


