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Protokoll fört vid föreningen Bokanjärernas årsmöte den 8 augusti 2020
1. Årsmötets öppnande
Tillförordnade ordföranden, Rolf Öström, förklarade årsmötet för öppnat.
2. Fråga om årsstämman utlysts enligt stadgarna
Konstaterades att kallelsen skickades ut, medelst e-post, till medlemmarna den 6 juli 2020,
således helt i enlighet med våra stadgar.
3. Fastställande av dagordning (Bilaga 1)
Den föreslagna dagordningen godkändes.
4. Fastställande av röstlängd
Konstaterades att 9 röstberättigade medlemmar var närvarande enligt följande:
Rolf Öström, Hasse Claesson, Jörn Hammarstrand, Anna Frimodig, Reidar Jönsson, Thore
Hansson, Torgny Bringeskog samt Rolf Ihre och Torbjörn Dalnäs per telefon.
5. Val av mötesordförande, mötessekreterare och två justerare
Rolf Öström valdes till ordförande för mötet. Jörn Hammarstrand och Hasse Claesson valdes
till justeringsmän av dagens protokoll
6. Verksamhetsberättelse för år 2019 (Bilaga 2)
Verksamhetsberättelsen för 2019 behandlades punkt för punkt och lades därefter till
handlingarna.
7. Revisionsberättelse för år 2019 (Bilaga 3)
Revisionsberättelsen, inklusive revisorns förslag till disponering av årets förlust samt förslag
till att ge styrelsen ansvarsfrihet för år 2019, lästes upp.
8. Fastställande av balans- och resultaträkning samt disposition av vinst/förlust (Bil 4 o
5)
Fastställdes balans-och resultaträkningarna för år 2019. Vidare fastställdes, i enlighet med
revisors förslag, att 2019 års förlust skall balanseras in i ny räkning.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamheten under år 2019
Beslöts i enlighet med revisorns förslag att ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.
10. Godkännande av budget för år 2020 (Bilaga 6)
Beslöts att godkänna den föreslagna budgeten.
11. Fastställande av medlemsavgift för kommande period
Beslöts att årsavgiften för år 2020 skall vara oförändrat 200 kronor.
12. Behandling av inför årsmötet inkomna propositioner och motioner (Bilaga 7)
Beslöts att godkänna de förslag som propositionen innehåller samt att ge styrelsen i uppdrag
att aktivt arbeta med de framlagda förslagen. Styrelsen uppmanades att redan på de

konstituerande möte bilda arbetsgrupper för att behandla de olika förslag som propositionen
innehåller.
13. Val av ordförande, styrelseledamöter samt suppleanter (Bilaga 8)
Rolf Öström valdes till ordförande för två år (2020 samt 2021).
Till ersättare för ordinarie ledamoten Pia Karlsson valdes på två år tidigare suppleanten Anna
Frimodig. Som suppleant på två år valdes Claes-Göran Wetterholm, omval.
Styrelsens sammansättning ser, efter dessa val, ut som följer.
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14. Val av revisor och revisorssuppleant
Till revisor på ett år valdes Rolf Ihre, tidigare revisorssuppleant.
Till revisorssuppleant på två år valdes Niklas Lodén, nyval.
15. Val av valberedning
Till ledamöter i valberedningen valdes Jörn Hammarstrand (sammankallande) och Kjell
Smitterberg. Båda valen var nyval och mandatperioderna för båda är två år, 2020 och 2021.
16. Övriga under mötet väckta frågor
Inga övriga frågor anmäldes.
17. Årsmötets avslutande
Ordföranden förklarade klockan 1155 mötet för avslutat.
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