Protokoll fört vid Västra Mälardalens Släktforskares årsmöte 2021-02-23.
Årsmötet genomfördes på distans via programmet Zoom med anledning av pandemin Covid-19.
Medlemmarna fick före mötet anmäla sitt deltagande och fick då också tillgång till samtliga vid mötet
behandlade dokument på föreningens hemsida förutom revisionsberättelsen.
Närvarande: 22 medlemmar.
§ 1. Mötet öppnas
Föreningens ordförande Hans Ekström hälsade mötesdeltagarna välkomna till det första årsmötet på
distans i föreningens historia och förklarade mötet öppnat. Hans redogjorde sedan för
förutsättningarna för detta möte.
§ 2. Årsmötets behöriga utlysande
Mötet befanns vara behörigen utlyst.
§ 3. Val av mötesordförande
Föreslogs och valdes Bo Asp.
§ 4. Val av mötessekreterare
Föreslogs och valdes Lars Karlsson.
§ 5. Val av justeringsmän
Utsågs Ingje Karlsson och Lars-Erik Käll.
§ 6. Godkännande av föredragningslistan
Den föreslagna föredragningslistan godkändes.
§ 7. Verksamhetsberättelse
Mötesordföranden frågade om deltagarna läst verksamhetsberättelsen för år 2020 och om det fanns
några frågor eller synpunkter. Då inga sådana framfördes frågade mötesordföranden om
verksamhetsberättelsen kunde godkännas, vilket besvarades med ett ja.
§ 8. Resultaträkning
Föreningens kassör, Sven Edman, föredrog resultaträkningen för år 2020 som visade på ett överskott
av knappt 17 200 kr. Sena fakturor och ej debiterade hyreskostnader för vår lokal på Studieförbundet
Vuxenskolan var några av orsakerna.
§ 9. Revisionsberättelse
Ordföranden Bo Asp läste upp revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2020. Revisorerna tillstyrker
att årsmötet fastställer resultaträkningen och beviljar därmed styrelsen ansvarsfrihet.
För år 2021 förordar revisorerna att digital bokföring införs som ger en bättre översikt då dagens
bokföring inte är optimal. Revisorerna föreslår även att kassören får ”lite avlastning” i sitt arbete.
Beslutade att dessa frågor ska behandlas av den nyvalda styrelsen.
§ 10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
De församlade medlemmarna beviljade enhälligt styrelsen ansvarsfrihet för år 2020.
§ 11. Beslut om antalet styrelsemedlemmar för verksamhetsåret 2021
Föreslogs och beslutades om oförändrat antal styrelsemedlemmar 11 st – 9 ordinarie och 2
suppleanter.
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§ 12. Val av styrelsemedlemmar
Mötesordföranden läste upp valberedningens förslag till styrelsemedlemmar:
• Ordförande Hans Ekström, Köping, fyllnadsval 1 år
• Vice ordförande Lennart Andersson, Köping, omval 2 år
• Kassör Sven Edman, Köping, omval 2 år
• Ledamot Kristin Ludvigsson, Kolsva, omval 2 år
• Suppleant Krister Jansson, Solmyra, omval 2 år
Förslagen godkändes.
Följande styrelsemedlemmar har 1 år kvar på sina valperioder:
• Sekreterare Lars Karlsson, Arboga
• Materielansvarig Ingje Karlsson, Hallstahammar
• Ledamot Lars-Erik Käll, Kungsör
• Ledamot Eva Larspers, Köping
• Ledamot Christer Berggren, Kolsva
• Suppleant Knut Andersson, Arboga
§ 13. Val av två revisorer och en suppleant på 1 år
Valberedningen föreslog omval av Annelie Jakobsson, Kolsva (sammankallande revisor) och Pernilla
Åhman, Köping, som revisorer samt omval av Elisabeth Dömstedt, Köping, som revisorssuppleant.
Förslagen godkändes.
§ 14. Val av valberedning på 1 år
Styrelsen föreslog omval av Göran Nilsson, Köping, (sammankallande), omval av Ingemar Johansson,
Arboga samt nyval av Gunilla Göransson, Kungsör.
Förslagen godkändes.
§ 15. Budgetförslag för år 2021
Kassören Sven Edman föredrog ett budgetförslag med ett underskott på 8 500 kr.
Sven kommenterade budgetförslaget bl. a. med osäkerheten om fysiska medlemsmöten under hösten.
Förslaget godkändes.
§ 16. Beslut om medlemsavgift för år 2022
Beslutades om oförändrade medlemsavgifter, d.v.s. 200 kr för medlem, 100 kr för familjemedlem och
100 kr för ungdomsmedlem (under 25 år).
§ 17. Övriga frågor
En fråga om hyreskostnader för föreningslokalen vid NBV kontra Studieförbundet Vuxenskolan
ställdes. Sven Edman redogjorde för kopplingen mellan hyreskostnad och produktion av studietimmar.
§ 18. Mötets avslutande
Mötesordföranden förklarade årsmötet avslutat.

Hans Ekström tackade Bo Asp för ett väl genomfört årsmöte och överräckte en blombukett som tack.
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