Årsmöte avseende verksamhetsåret 2019
2020-11-25
Digitalt via ZOOM
Orientering:
Den 17 mars 2020 §11 beslöt styrelsen bl.a. följande beträffande årsmötet för
verksamhetsåret 2019:
- att såsom en försiktighetsåtgärd, bryta mot stadgarna och inte genomföra årsmötet
under mars månad.
- att Årsmöte skall hållas snarast efter det att Folkhälsomyndigheten meddelat att det
föreligger minskad smittorisk för Coronaviruset och därmed tillkännagivet mildrade
mötesrestriktioner.
- att intill dess Årsmöte hållits, arbetar nuvarande styrelse som interimsstyrelse
Styrelsen beslöt den 13 oktober 2020 §10 att genomföra ett corona-anpassat
årsmöte i en stor och luftig lokal med begränsat antal deltagare, 25 personer.
I en komplettering till kallelsen meddelades den 20 november, att med anledning av de skärpta
restriktionerna från Folkhälsomyndigheten för att förhindra smittspridning av covid-19
kommer årsmötet endast ske digitalt via ZOOM

§1

Mötets öppnande
Styrelsens ordförande, Göran Berggren, öppnade mötet.

§2

Anmälan om sekreterare vid mötet
Styrelsens sekreterare, Nils-Ove Mårtenson, utsågs till sekreterare för mötet.

§3

Val av ordförande vid mötet
Göran Berggren valdes till ordförande för mötet.

§4

Upprättande av röstlängd
Beslöts att den närvaroförteckning som upprättades efter upprop, bilaga 1, vid
behov kunde stämmas av mot medlemsförteckningen och därvid fungera som
röstlängd i det fall omröstning begäres.

§5

Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet, tillika rösträknare
Agneta Samefors och Åke Möller valdes till justeringspersoner.

§6

Fastställande av dag för justering av protokollet.
Protokollet kommer att sändas per post/motsvarande till justeringspersonerna och
skall vara justerat inom 4 veckor dvs. senast den 23 december 2020.

§7

Fråga om kallelse till stämman har skett i behörig ordning
Stadgas – tidigast 8 veckor före och senast 4 veckor för årsmötet.
Kallelse var utsänd via e-post den 23 oktober, d.v.s. mer än 4 veckor före, och
befanns därmed ha skett i behörig ordning.
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§8

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes efter det att ordföranden meddelat att det under Övriga
ärenden gick att ta upp icke i förväg anmälda sådana.

§9

Styrelsens årsredovisning
Verksamhetsberättelsen för 2019 föredrogs och lades till handlingarna, bilaga 2.

§10

Revisionsberättelse
Revisionsberättelsen föredrogs, bilaga 3, och det tillstyrktes att bevilja styrelsens
ledamöter ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§11

Fastställande av balans- och resultaträkning
Resultat- och Balansräkning har upprättats och föredrogs, bilaga 4.
Årets resultat 12 552,50 kr föreslogs föras i ny räkning.
Ingående balans 24 269 kr + årets resultat 12 552,50 kr = utgående balans
38 221,50 kr.
Beslöts att godkänna den ekonomiska redovisningen samt att .
fastställa den redovisade balans- och resultaträkningen.

§12

Disposition av årets resultat
Årets resultat, 12 552,50 kr, beslöts att överföras i ny räkning (se §11).

§13

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§14

Val av styrelseordförande för ett år
Valberedningens förslag, bilaga 5, var omval.
Beslöts att välja Göran Berggren till ordförande fram till nästa ordinarie årsmöte.

§15

Val av övriga ledamöter i styrelsen
Valberedningens förslag, bilaga 5:
Beslöts att välja följande styrelseledamöter fram till nästa ordinarie årsmöte:
Nils-Ove Mårtenson (omval)
Belinda Nilsson (omval)
Agneta Samefors (omval)
Ingalill Hellberg (omval)
Bo Gertsson (omval)
Peter Dahlgren (omval)
Åke Möller (omval)
Beslöts att välja följande ersättare fram till nästa ordinarie årsmöte:
Karin Itzel Westerberg (omval)
Bo Polsten (omval)

§16

Val av en revisor samt en revisorssuppleant på ett år
Till revisor valdes nuvarande revisorn Mona Erlandsson
I brist på förslag beslöts att vakantsätta revisorssuppleanten.
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§17

Val av 2 ledamöter i valberedningen, varav en sammankallande, för 1 år
Beslöts att välja Jonas Piltz von Schrowe, tillika sammankallande.
I brist på förslag beslöts att vakantsätta den andra ledamotsplatsen.

§18

Fastställande av verksamhetsplan för kommande verksamhetsår
Ordföranden föredrog förslag till Verksamhetsplan med budget för 2020, bilaga 6,
vilka fastställdes.

§19

Beslut om årsavgift till föreningen
Ordföranden föreslår Årsmötet, i likhet med tidigare år, besluta:
- att nya medlemmar som erlägger avgift under okt – dec anses vara medlemmar
även därpå följande kalenderår.
- att beslut om medlemsavgiften skall, med tanke på när årsmötet infaller, avse
därpå följande år.
Vilket innebär att beslut om årsavgiften på Årsmötet 2020 avser innevarande år
samt 2021. Beslut om årsavgiften på Årsmötet 2021 avser år 2022.
Ordföranden föreslår Årsmötet vidare besluta:
- att årsavgiften till föreningen skall vara oförändrad, 100 kr per medlem.
Årsmötet beslutade enligt ordförandens förslag.

§20

Propositioner från styrelsen
Inga

§21

Motioner från medlemmar
Förelåg inga.

§22

Övriga ärenden
Rolf Tufvesson, vice ordförande i Stiftelsen Uppåkra Arkeologiska Center, framförde
sitt och stiftelsens tack för det gångna årets samarbete och det stöd som
vänföreningen ger Uppåkra Arkeologiska Center genom sitt arbete.

§23

Årsmötets avslutande
Ordförande avslutade årsmötet och tackade de närvarande för deras intresse.

Staffanstorp den 27 november 2020

Göran Berggren

N-O Mårtenson

Göran Berggren
Ordförande

Nils-Ove Mårtenson
Sekreterare

Justeras:

Agneta Samefors

Åke Möller

Agneta Samefors

Åke Möller
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