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Protokoll Årsmöte 2021 

 

Protokoll fört vid årsmöte med Sjöbo Fotoklubb 

P g a coronapandemin har årsmötet 2021 genomförts digitalt. Justeringsmännens 

godkännande av protokollet bifogas. 

 

Tid: 2021-02-16 (9-23 februari 2021) 

Plats: Digitalt 

 

 

§ 1  Årsmötets öppnande. 

 

 

§ 2  Årsmötets behöriga utlysande. 

Att årsmötet blivit behörigt utlyst konstaterades. 

 

§ 3 Val av ordförande för årsmötet 

Till samordnare för årsmötet utsågs Per Palm 

 

§ 4 Val av sekreterare för årsmötet 

Till sekreterare för årsmötet utsågs Per Lindskog 

 

§ 5 Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare. 

Till protokolljusterare valdes Kåre Sjöholm och PerOlov Lindqvist. 

 

§ 6  Fastställande av dagordning. 

Dagordningen fastställdes 

 

§ 7  Verksamhetsberättelse för det gångna året. 

Föreningens verksamhetsberättelse för 2020 godkändes.  

 

§ 8  Ekonomisk berättelse. 

Den ekonomiska berättelsen för 2020 godkändes.  

 

§ 9 Revisionsberättelse. 

Revisionsberättelsen för 2020 godkändes 

 

§ 10  Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. 

Årsmötet beslöt om ansvarsfrihet för styrelsen.  
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§ 11  Motioner och styrelsens förslag 

Inga motioner eller förslag förelåg 

 

§ 12  Fastställande av årsavgift. 

Fastställdes att årsavgiften skall vara oförändrad á 250,00 för enskild och 

350 för familj för år 2021. 

Notering; Styrelsen har beslutat att tillfälligt sänka medlemsavgiften på 

grund av begränsad verksamhet till följd av pandemin, enligt följande;  

Medlem   100kr 

Familj 150kr 

 

§ 13 Val av ordförande på ett år 

(Hittills Jane Lindbladh) 

Till ordförande på ett år valdes Jane Lindbladh 

 

§ 14 Val av styrelseledamot på två år 

 Inga aktuella val 

 

§ 15 Val av revisor på två år 

 (Hittills Per Palm) 

 Till revisor på två år valdes Per Palm 

  

§ 16  Val av valberedning, två personer på ett år   

Lars Olander & Inga Johansson 

 

§ 17 Övriga frågor 

 Inga övriga frågor.  

 

  

 

Vid protokollet Justeras  

 

 

Per Lindskog PerOlov Lindqvist Kåre Sjöholm  
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Justering av årsmötesprotokoll Sjöbo fotoklubb 

 

Undertecknad har i egenskap av justeringsman granskat protokollet för Sjöbo 

fotoklubbs årsdmöte av det 16/2 2021 och kan tillfullo godkänna det. 

 

Arboga  2021-02-23.  

 

PerOlov Lindqvist 

 

Undertecknad har som utsedd justeringsman granskat protokoll, upprättat vid Sjöbo 

Fotoklubbs årsmöte den 16 februari 2021 och kan godkänna dess innehåll i alla delar. 

 

Höör den 23 februari 2021 

 

Kåre Sjöholm 

 

    


