PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE DEN 30 AUGUSTI 2021
Plats
Scoutstugan, Östbovik
Närvarande 29 medlemmar
Parentation
Före årsmötet påbjöds en tyst minut för att hedra minnet av de medlemmar som
avlidit sedan förra årsmötet, bland andra ordföranden, Pär-Göran Björkman.

Årsmöte
1
Årsmötets öppnande
Sven-Göran Olson hälsade de närvarande välkomna och förklarade årsmötet
öppnat.
2
Val av ordförande för årsmötet
Till ordförande för årsmötet valdes Sven-Åke Mökander..
3
Val av sekreterare för årsmötet
Till sekreterare för årsmötet valdes Lars Larsson.
4
Val av protokollsjusterande
Till att jämte ordföranden justera årsmötesprotokollet, tillika rösträknare, valdes
Jan Mårtensson och Arne Modig.
5
Fråga om stadgeenlig kallelse
Årsmötet har kungjorts genom annons i Alingsåskuriren, på sällskapets hemsida
och facebooksida samt genom e-postmeddelande till medlemmarna. Förfarandet
godkändes av årsmötet.
6
Godkännande av dagordning
Upprättad dagordning godkändes.
7
Justering av verksamhetsberättelse/bokslut för 2019
På grund av det kursfall som inträffade i och med coronapandemin beslöt
styrelsen att avstå från att göra beskattningsutträde 2020. Det flyttades istället till
2021. Detta framgår av ”Reviderad verksamhetsberättelse 2019 p g a Coronapandemin”. En periodiseringsfond har skapats med full avsättning 2019 på
47 937 kronor. Denna kan utnyttjas vid nästa taxering (2021).
Årsmötet beslöt att godkänna ovanstående revidering av verksamhetsberättelsen
för 2019.
8
Verksamhetsberätelse och bokslut för 2020
Verksamhetsberättelsen med bokslut för år 2020, som utsänts till medlemmarna i
förväg, föredrogs av Sven-Göran Olson. Resultatet av verksamheten visar en
förlust på 43 496,75 kronor. Styrelsen har föreslagit att underskottet täcks genom
motsvarande uttag ur sällskapets fornder.
Årsmötet godkände styrelsens förslag.
9
Revisionsberättelse
Revisorernas berättelse föredrogs av Greger Magnusson. Revisorerna påpekade
att all redovisning och övriga dokument rörande verksamhetens ekonomi har
dokumenterats och redovisats på ett mycket föredömligt sätt.
Berättelsen godkändes och lades till handlingarna.

10
Fråga om styreslens avsvarsfrihet.
På förslag av revisorerna beviljade årsmötet styrelsen full ansvarsfrihet för det
gångna verksamhetsåret.
11
Förslag till budget 2021
Styrelsen har lagt fram förslag till budget för 2021.Förslaget slutar med en förlust
på 43 577 kronor. Detta är helt enligt plan då sällskapet övergått från aktier till
fonder, vilket beslutades på årsmötet 2020. I fonderna återinvesteras alla
utdelningar och blir inte längre en intäkt. Detta innebär att verksamhetsresultatret
blir en förlust, som föreslås täckas genom uttag ur fondkapitalet.
Årsmötet beslöt att fastställa budgetförslaget och att förlusten, 43 577 kronor,
täcks genom motsvarande uttag ur de fonder som sällskapet förvaltar.
12
Årsavgift för 2022
Styrelsen hade föreslagit att årsavgiften för 2022 skall vara oförändrad, 120
kronor. Årsmötet godkände förslaget.
13
Val av ordförande
Till styrelseordförande för ett år (fram till nästa årsmöte) valdes Kjell Johansson.
14
Val av tre styrelseledamöter
Till ledamöter i styrelsen för två år (fram till årsmötet 2023) valdes Barbro
Karlsson, Lars Larsson och Sven-Göran Olson.
15
Vakans i styrelsen
På grund av Pär-Göran Björkmans bortgång har en vakans uppstått i styrelsen
Årsmötet gav styrelsen befogenhet att utse ny ledamot efter Björkman
15
Val av en revisor
Till revisor för två år valdes Greger Magnusson.
16
Val av revisorssuppleant
Till revisorssuppleant för ett år valdes Kent Gustavsson.
17
Val av valberedning
Till valberedning inför nästa årsmöte valdes Leif Palm (sammankallande), Gunnar
Ryberg och Lennart Blomqvist.
18
Avslutning
Mötesordföranden Sven-Åke Mökander förklarade årsmötet avslutat.
Utdelning av stipendier
Efter årsmötet delade Sven-Göran Olson ut sällskapets stipendium till ungdomar
som utövar parasport. Det gick i år till fotbollsspelarna i Långareds BOIS E-lag,
Kim Bergqvist och Simon Friberg.
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