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Protokoll från årsmöte 2019 
Välkommen till Mälaröarnas årsmöte hölls tisdagen 12 februari 2019 i Ekebyhovskyrkan. 

1. Ordförande Karin Gustafsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

2. Ulla Ramkvist valdes till mötesordförande och Stefan Pettersson till mötessekreterare 

3. Bert Persson och Lars Samuelsson valdes till justerare och rösträknare. 

4. Röstlängden fastställdes. 20 medlemmar var närvarande. 

5. Dagordningen fastställdes. 

6. Mötet är behörigt utlyst. Kallelse har skickats via mejl minst två veckor i förväg och publicerats i 
facebookgruppen ”Välkommen till Mälaöarna – Öar utan gränser” och på föreningens webbplats. 

7. Karin läste upp verksamhetsberättelsen för 2018, bilaga 1. Karl Lindström (kassör) beskrev 
räkenskaperna, bilaga 2. Berättelse och räkenskaper lades till handlingarna. 

8. Stefan läste upp revisorsberättelsen eftersom revisorerna inte var närvarande. 

9. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. 

10. Årets resultat (2018) balanseras in i nästa års räkenskap. 

11. Verksamhetsplanen för 2019 godkändes. Styrelsen fick uppdrag att presentera budget för 2019. 

12. Medlemsavgiften för år 2020 beslutades till 20 kronor (oförändrat). 

13. Valärenden 

a) Monika Keiller valdes till ny ordförande på ett år. 

b) Till styrelseledamöter på två år valdes: Karin Gustafsson (tidigare ordförande, nyval), Karl 
Lindström (tidigare adjungerad, nyval),  Ulla Ramkvist (omval) och  Lars Samuelsson (omval).  

På förra årsmötet valdes Magnus Ehntorp och Stefan Pettersson som ledamöter på två år. 

c) Som styrelsesuppleanter på två år valdes: Basir Mahmoodi (nyval), Hamed Alizadeh (nyval) och 
Safaa Zeidany (nyval).  

På förra årsmötet valdes Anna Augustson som suppleant på två år. 

d) Roger Jonsson valdes som revisor på ett år (tidigare revisorssuppleant) och  Ala’a Hariri som 
revisorssuppleant (tidigare revisor) på ett år. 

e) Till valberedning, på ett år valdes: Lena Jonsson (sammankallande, omval), Bert Persson (nyval), 
Birgitta Sommarbäck (nyval). 



 

Välkommen till Mälaröarna 2 

14. Kallelse till årsmöte/medlemsmöte ska skickas ut via mejl och publiceras på föreningens 
webbplats. 

15. Ingen information från styrelsen. 

16. Inga propositioner från styrelsen. 

17. Inga motioner från medlemmar. 

18. Övriga frågor: 

a) Lars Sandin föreslog att ordförande ska väljas som ledamot på två år och ordförande på ett år. 
Styrelsen fick i uppdrag att utreda frågan. 

b) Stefan Pettersson berättade om projektet för att hjälpa nyanlända att enklare skaffa körkort. Det 
bygger på att Ekerö kommuns idélabb hjälper intresserade att starta studiecirklar för teorin. 
Välkommen till Mälaröarna hjälper till att hitta personer som vill handleda vid övningskörning. 

c) Stefan berättade om "En kväll för Afghanistan" i Berwaldhallen 8 mars. Det är en konsert med 
Zohra, en orkester med kvinnor och ett seminarium med Sveriges Radios korrespondenter om 
situationen i Afghanistan. Lars Sandin organiserar ett besök på kvällen. Föreningen har fått bidrag 
från kommunen för biljetter till femton ensamkommande och fem vuxna. 

19 Mötet avslutades. 

Karin Gustafsson tackades av som ordförande av Lena Jonsson. Monika Keiller välkomnades. 

Protokollet justeras: 

 

 

Ulla Ramkvist, ordförande Stefan Pettersson, sekreterare 

 

 

 

Bert Persson, justerare Lars Samuelsson, justerare 

 

Bilagor: 

1. Verksamhetsberättelse  

2. Ekonomisk rapport (resultat- och balansrapport). 


