Årsmötesprotokoll från Jagaren Smålands Vänners årsmöte,
lördagen den 5 mars 2022.
Närvarande, från styrelsen:
Krister Jakobsson, Stig Hakner, Björn Selfjord, Krister Hansén, Percy Danielsson,
Tommy Göthlin, Håkan Rosell.
Frånvarande: Bo Maniette, Dick Lövbrand, Frida Svensson
Därutöver inbjudna gäster.
Dagordning vid årsmötet

1. Mötets öppnande
• Föreningens ordförande Krister Jakobsson öppnade mötet.

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
• Krister Jakobsson valdes som ordförande för årsmötet.
• Stig Hakner valdes som sekreterare för årsmötet

3. Fråga om mötets behöriga utlysande.
• Mötet ansågs för behörigt utlyst.

4. Fastställande av dagordningen.
• Dagordningen godkändes.

5. Val av 2 justeringsmän tillika rösträknare.
• Pelle Sellert och Ragnar Westblad valdes som rösträknare resp. justeringsmän.

6. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2021.
• Verksamhetsberättelsen gicks igenom och bilägges detta protokoll. Bil. 1.

7. Fastställande av balans och resultaträkning.
• Kassören gick igenom balans och resultaträkning, vilken godkändes. Bil. 2.

8. Revisorernas berättelse.
• Revisionsberättelsen gicks igenom och godkändes och bilägges detta protokoll
Bil. 3.

9.Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
• Ansvarsfrihet för styrelsen avseende verksamhetsåret 2021 avgavs.

10. Fastställande av stadgar, enligt nytt förslag.
• Ett justerat förslag till stadgar gicks igenom och godkändes efter vissa justeringar.
De nya stadgarna bilägges detta protokoll. Bil. 4.
• En ändring där är, att sekreteraren och kassören tecknar föreningen oberoende av
varandra.

11. Val av ordförande på 1 år.
• Valberedningen har ej hittat/föreslagit någon kandidat till ordförandeposten,
varför denna punkt kvarstår.
• Ett förslag till att utse ordförande i ett ”rullande schema” (ex. vis. kvartalsvis)
avslogs. Punkterna kvarstår till nästa styrelsemöte och måste lösas.
• Notera: Till ordförande för det kommande året 2022 valdes ingen, då förslag saknades
från valberedningen. Efter mötet tillsattes ny valberedning (Krister Jakobsson), som
kommer med förslag till ny ordförande inför nästa styrelsemöte.

12. Val av ledamöter på 1 år (2022).
•
•
•
•
•

Stig Hakner sekreterare
Bo Maniette ledamot
Krister Hansén ledamot
Tommy Göthlin ledamot
Percy Danielsson

13. Val av ledamöter på 2 år (2022–2023).
• Dick Lövbrand kassör
• Håkan Rosell ledamot

14. Val av en revisor för ett år.
• Roland Lindberg revisor, omval på ett år.

15. Val av en revisorassistent för ett år.
• Enligt stadgarna skall vi ej ha någon revisorsassistent, varför denna punkt utgick.

16. Val av valberedningen för nästa årsmöte.
• Ny valberedning kommer att utses under verksamhetsåret 2022.

17. Information från styrelsen om kommande aktiviteter under 2022.
• Ordföranden gick igenom kommande aktiviteter för 2022, dessa bilägges detta
protokoll. Bil. 5.

18. Budget för kommande verksamhetsår.
• Budgeten för verksamhetsåret 2022 gicks igenom och godkändes.
• Där presenterades också en oförändrad medlemsavgift på 200:-/år.
Årsmötet avslutades med avtackning av ordföranden Krister Jakobsson och kassören
Björn Selfjord.

19. Övriga frågor. Kan tas upp till diskussion, ej beslut.
• Inga övriga frågor avhandlades.
20. Efter mötet avhölls ett konstituerande styrelsemöte möte.
Justerat protokoll från detta möte, Bil. 6.
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Ragnar Westblad

