



Protokoll fört vid Kulturföreningen EJNAR’s Årsmöte 2021.


Virtuellt möte via ”Microsoft Teams” den 18/7-2021  Kl 18:00


§1  Mötets öppnande: Johan Eriksson förklarade mötet öppnat.


§2  Val av mötesordförande: Valdes Johan Eriksson


§3  Val av mötessekreterare: Valdes Anders Ferner


§4  Val av protokollsjusterare:  Valdes Åke Svanfeldt


§5  Godkännande av dagordning: Godkändes


§6  Fastställande av röstlängd: Närvarande ”live” Anders Ferner, Rose-Marie 
Svanfeldt, Johan Eriksson och Åke Svanfeldt. Via ”Teams” länk: Torbjörn Nääs, 
Karin Persson, Jon Böhlmark.


§7  Fråga om mötets behöriga utlysande: Mötet hade utlysts i Solleröbladet , på 
Hemsidan, Facebook , och Instagram. Dessutom har mail  med kallelse gått ut till 
samtliga medlemmar till vilka vi har aktuell mailadress. allt detta inom stipulerad 
tid.

Godkännes.


§8  Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse. Dessa hade gått till de 
anmälda deltagarna och kommer att publiceras på hemsidan samt hänvisas till på 
sociala medier.

De presenterades kortfattat på mötet och kommenterades. Noterades att både 
2019 och 2020 gått med lite förlust. Dock finns ännu en viss kassabehållning och 
föreningen är ännu inte konkursmässig.


§9  Revisionsberättelse och fastställande av balansräkning. Revisorn, Meit Persson 
har granskat bokföringen och tillstyrkt ansvarsfrihet åt styrelsen. Handlingarna 
bilägges protokollet.


§10 Fråga om ansvarsfrihet för avgående styrelse:  Ansvarsfrihet beviljas .


§11 Behandling av inkommande motioner och styrelsens förslag. : Inga motioner 
har väckts.




§12 Val av ordförande för ett år: Valdes Johan Eriksson. Noteras även att Johan 
Eriksson ( 770630-6318 ) utses till firmatecknare för föreningen, ensam eller 
tillsammans med kassören, Rose-Marie Svanfeldt. Johan ersätter Karin Persson i 
denna funktion.


§13 Val av kassör för ett år: Eftersom Rose-Marie Svanfeldt begärt att få avsluta 
kassörsrollen av hälsoskäl så snart det är möjligt, överlåtes till Jon Böhlmark och 
styrelsen att tillsätta ny kassör då lämplig kandidat är funnen. 


§14 Val av övriga ledamöter: Valdes Anders Ferner Karin Persson och Olov Mattes.


§15 Val av suppleanter: Valdes Mikaela Lehmann och Malin Bohm.


§16 Val av revisor: Valdes Meit Persson


§17 Val av valberedning:  Valdes Jon Böhlmark och Karin Persson.


§18 Fråga om medlemsavgift: Med tanke på föreliggande ekonomi efter den 
kulturkvävande pandemin, uppdras åt styrelsen att komma med förslag om 
eventuell förändring av tidigarevarande beslut som innebär att betalad 
medlemsavgift gäller för medlemskap tillsvidare. Avvägningen mellan den 
administrativa kostnaden och föreningens behov av likvida medel skall därvid 
vägas in.


§19 Övriga frågor- ordet fritt:  Styrelsen förklarar sig omgående konstituerad. Inga 
övriga frågor


§20 Mötets avslutande:   Avslutas Kl. 18:58


Vid protokollet:


Anders Ferner


Justeras:


Åke Svanfeldt





