
 
 
 
 

Protokoll 
Årsmöte Fotevikens byalag 

 
Datum: 2020-03-21 
Tid: 14:00 - 16:00 
Plats: Bygdegården Fotevikens museum 
Närvarande: 20 personer (se bilaga 9). 
Kallelse: Via e-post 2020-02-03 
 

1. Mötets öppnande 
Jens Nilsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.  

2. Fastställande av röstlängd 

Den av styrelsen upprättade röstlängden fastställdes. 

3. Val av ordförande för mötet 
Jens Nilsson valdes till ordförande för mötet.  

4. Val av sekreterare för mötet 
Anette Nilsson valdes till sekreterare för mötet. 

5. Val av protokolljusterare 
Annette Fredin och Anneli Eklöv valdes till justeringsmän. 

6. Har mötet utlysts enligt stadgarna 
Det besluades att mötet hade utlysts enligt stadgarna.  

7. Fastställande av dagordning 
Årsmötet besludate att fastställa dagordningen (se bialaga 1). 
 

8. Medlemsärenden enligt § 14 
Styrelsen meddelade att inga varningar, uteslutningar eller avstängningar har förekommit under 
2019 och ingen hade nekats medlemskap. 
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9. Redogörelse av föregående års verksamhet 

a. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2019 
Jens Nilsson redogjorde verksamhetsberättelsen för 2019. Årsmötet  beslutade att godkänna 
verksamhetsberättelsen och lägga den till handlingarna (se bilaga 2). 

b. Styrelsens förvaltningsberättelse för 2019 
Veronica Wihlborg redovisade förvaltningsberättelsen (balans- och resultaträkning) för 2019. 
Årsmötet  beslutade att godkänna förvaltningsberättelsen och lägga den till handlingarna (se bilaga 
3a & 3b). 

c. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning för 2019 
Jessica Jonsson redovisade revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under 2019. Årsmötet 
beslutade att godkänna revisorernas berättelse och lägga den till handlingarna (se bilaga 4). 

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för föregående år 
Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2019. 

11. Presentation av Museets styrelserepresentanter 
Styrelsen meddelade att Museet har utsett Therese Assarsson till ordinarie representant och Anders 
Assarsson till suppleant. 

12. Val till styrelse 
Som ordförande valdes Jens Nilsson på 2 år. 
Som kassör valdes Veronica Wihlborg på 2 år. 
Som ledamot  2 valdes Johan Fredin på 2 år. 
Som ledamot 3 valdes Annelie Eklöv på 1 år. 
Som ledamot 4 valdes Nina Nilsson på 2 år. 

13. Val av revisor och revisorssuppleant 
Som revisor valdes Jessica Jonsson på 1 år. 
Som revisorssuppleant valdes Roger Brandt på 1 år.  

14. Val av två ledamöter till valberedningen varav den ena är 
sammankallande 
Som sammankallande valberedare valdes Elin Olofsson på 1 år. 
Som valberedare valdes Linda Ahlstedt på 1 år. 
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15. Fastställande av medlemsavgifter för 2021 
Årsmötet beslutade att godkänna styrelsen förslag till medlemsavgift för 2021 och lägga detta till 
handlingarna (se bilaga 5). 

16. Fastställande av verksamhetsplan och budget för 2020 
Årsmötet beslutade att godkänna styrelsen förslag till verksamhetsplan för 2020 och lägga denna 
till handlingarna (se bilaga 6). 

17. Behandling av förslag 
Jens Nilsson meddelade att inga motioner från medlemmar hade inkommit till styrelsen för 
behandling på årsmötet. 
 
Styrelsens proposition 1 behandlades och årsmötet beslutade att godkänna den (se bilaga 7). 
 
Styrelsens proposition 2 behandlades och årsmötet beslutade att godkänna den (se bilaga 8). 

18. Mötets avslutande 
Ordförande förklarade mötet avslutat 14:50. 
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Underskrifter 
 
Mötets ordförande Mötets sekreterare 
 
Ort: ______________________ Ort: ______________________ 
 
Datum:  ___________________ Datum:  ___________________ 
 
 
 
____________________________ ____________________________ 
Jens Nilsson Anette Nilsson 
 
 
 
Justeras Justeras 
 
Ort: ______________________ Ort: ______________________ 
 
Datum:  ___________________ Datum:  ___________________ 
 
 
 
____________________________ ____________________________ 
Anneli Eklöv Annette Fredin 
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