Bror Hjorthföreningen
Alternativ till årsmötesprotokoll 2021
Bror Hjorthföreningens årsmöte 2021 ställs in till följd av de omständigheter som
Coronapandemin skapat.
Styrelsen har beslutat ersätta årsmötet med ett förfarande, där den stadgeenliga
dagordningen ersätts med rapporter och förslag till beslut presenterade genom email, brev
och hemsida. Samtliga medlemmar får del av angivet underlag och har möjlighet att invända
mot förslagen. Om inga invändningar föreligger 2021 03 31, anses beslut fattade enligt
förslag och denna handling får ställning som årsmötesprotokoll.

Förslag till beslut.
1. Justeringspersoner.
Till justeringspersoner utses Ulla Fries och Ulf Henricsson.
2. Årsberättelse.
Styrelsens verksamhetsberättelse för 2020 har varit tillgänglig för medlemmarna
och läggs till handlingarna.
Resultat- och balansräkningar avseende 2020 har varit tillgängliga för medlemmarna.
Årets resultat är 26 056,50 kr.
Balansomslutningen påverkas av tidigare mottagen försäkringsersättning för konst
som stals vid inbrott 2017 och uppgår till 1 712 839,20 kr.
3. Revisorernas berättelse.
Revisionsberättelsen har varit tillgänglig för medlemmarna.
Revisorerna ”tillstyrker att årsmötet fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för
räkenskapsåret”.
4. Fastställande.
Resultaträkning och balansräkning enligt punkt 2. fastställs.
5. Ansvarsfrihet för styrelsen.
Styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.
6. Årsavgift.
Årsavgiften fastställs till oförändrade 250 kr för 2022.
7. Val av styrelse.
Till styrelse väljs i enlighet med valberedningens förslag.

Ordförande 1 år:

Magnus Bäckström

Ledamöter 2 år:

Ulla-Stina Claesson (omval)
Ola Ljunggren Bergeå (nyval)
Kajsa Wejryd (nyval)

Valda till 2022:

Marie-Louise Latorre
Sigrid Hansen
Ylva Hillström

8. Val av revisorer.
Till revisorer väljs i enlighet med valberedningens förslag.
Ordinarie: Hans Årstadius och Snezana Oscarsson (omval)
Suppleant: Bertil Sellberg (omval)
9. Val av valberedning.
Till valberedning väljs: Mattias Enström (sammankallande), Karl-Evert Mosten och
Synnöve Gahrén (samtliga omval).
10. Förslag till reviderade stadgar har varit tillgängligt för medlemmarna.
Förslaget fastställdes i första beslut. För giltighet fordras ytterligare ett beslut
i årsmöte eller föreningsmöte.
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