
Välkommen till Mälaröarna (VtM) 
Protokoll fört vid föreningens årsmöte 30 mars 2020 
 

1. Mötet öppnades av Stefan Pettersson, styrelseledamot, som hälsade alla välkomna 
till årsmötet, som pga. Corona-viruset hölls digitalt.  

2. Stefan Pettersson valdes till mötesordförande och Anna Augustson till 
mötessekreterare. 

3. Bert Persson och Karin Gustafsson valdes till justerare och rösträknare. 
4. Årsmötet fastställde röstlängden. 11 medlemmar närvarade digitalt. 
5. Årsmötet godkände föreslagen dagordning. 
6. Årsmötet fastställde att mötet utlysts i enlighet med stadgarna. 
7. Styrelseledamot Ulla Ramkvist läste upp verksamhetsberättelsen för 2019. Kassör 

Karl Lindström beskrev räkenskaperna. Berättelse och räkenskaper lades till 
handlingarna. 

8. Stefan Pettersson läste upp revisionsberättelsen (då revisorerna inte kunde närvara).  
9. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. 
10. Årsmötet fattade beslut om att årets resultat (2019) balanseras in i nästa års 

räkenskap. 
11. Verksamhetsplanen och budget för 2020 godkändes.  
12. Medlemsavgiften för år 2021 beslutades till 20 kronor (oförändrat). 
13. Valärenden (valberedningens förslag) 

a) Stefan Pettersson valdes till ordförande (nyval 1 år) 
b) Annika Björklund (nyval 2 år) och Davor Lukic (nyval 2 år) valdes till 

styrelseledamöter  
På förra årsmötet valdes Karin Gustafsson, Karl Lindström och Ulla Ramkvist 
som ledamöter på två år och kvarstår alltså under 2020. 

c) Anna Augustson (omval 2 år), Monika Keiller (nyval 2 år) och Karin Sigge 
(nyval 2 år) valdes till styrelsesuppleanter  

d) Roger Jonsson (omval 1 år) valdes till revisor  
e) Marie Johansson (nyval 1 år) valdes till revisorssuppleant  
f) Till valberedning, på ett år valdes: Lena Jonsson (sammankallande, omval), 

Bert Persson (omval), Birgitta Sommarbäck (omval) 
14. Årsmötet beslutade att kallelse till årsmöte/medlemsmöte ska ske via mejl till 

medlemmar och på föreningens webbplats. 
15. Ingen information från styrelsen. 
16. Inga propositioner från styrelsen.  
17. Inga motioner från medlemmar. 
18. Övriga frågor: 

● Föreslogs att ordna ett medlemsmöte när corona-smittan dragit förbi, vilket 
årsmötet tyckte var en bra idé. 

● Styrelseledamöter som avslutade sina uppdrag tackades av medlemmarna. 
19. Mötet avslutades. 

 
Protokollet justeras: 
 
 
 
Stefan Pettersson, ordförande Anna Augustson, sekreterare 
 
 
 
Bert Persson, justerare Karin Gustafsson, justerare 


