
 

                                      

 

Årsmötesprotokoll fört efter Digitalt röstningsförfarande för 

Kristinehamnsortens Biodlareförening 

 

           2020-11-23 - 2020-11-29    kl. 18.00 

 

DELTAGIT: ANNA-KARIN OLSSON HEINO, PETER JENSEN, BENGT LARSSON, PÄR ELFSTRÖM, MARGARETHA 

AHLÉN JOHANSSON, ERIK LARSSON, KAARINA LAHTINEN, ULF STENMARK, SOFIE LÖFWALL, BARBRO 

LINDÉN, JONNY PERSSON, ROLF STENHOLM, BRITT-MARI JENSEN, KRISTINA AX, PETER KJELLSON, MARIA 

PLÖDERL, THOMAS BERG, BIRGITTA VIRÉN, ANNE HÖLMEBAKK, ULF GRANHAGEN, JOHAN BRÄNDSTRÖM, 

CECILIA ANDERSSON HAAPALA, DAVID KIHLSTRÖM, INGELA ELFSTRÖM, EVERT ERIKSSON, EBBA HAGBOM, 

GÖSTA ERIKSSON, LENNART FÄLT PLUS TVÅ TILL. 

TOTALT 30 GODKÄNDA RÖSTER 

 

Föreningen hade vid tiden för årsmötet 63 medlemmar.  

Verksamhetsberättelsen, den ekonomiska redovisningen och revisorernas berättelse skickades via 

mejl ut tillsammans med det digitala röstningsformuläret till 62 medlemmar, en saknar mejladress. 

Medlemmen som saknar mejl, fick handlingarna utskrivna och hemskickade. 

 32 medlemmar deltog i röstningen varav en inkom med post i pappersform. 

Av dessa 32 röster är en dubblett och en röst från medlem som nyligen bytt föreningstillhörighet, 

vilket ger 30 godkända röster. 

En medlem godkände inte § 1 och har inte deltagit i röstningen på § 2 till och med § 11. 

29 medlemmar har deltagit i röstningen på § 2 till och med § 11. 

 

§ 1 GODKÄNNANDE AV RÖSTNINGSFÖRFARANDE 

En röstande har inte godkänt röstningsförfarandet, 29 röster har godkänt röstningsförfarandet. 

Årsmötet har beslutat att godkänna det digitala röstningsförfarandet som ersättning till det fysiska 

mötet. 

§ 2 BESLUT ANGÅENDE STYRELSENS ANSVARSFRIHET 

29 röster har godkänt att styrelsen beviljas ansvarsfrihet. 

Årsmötet har beslutat att bevilja den avgående styrelsen ansvarsfrihet. 
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§ 3 FÖRENINGENS ANDEL AV DEN TOTALA MEDLEMSAVGIFTEN FÖR FULLBETALANDE MEDLEM 

Styrelsen har förslagit att föreningens andel av den totala medlemsavgiften för fullbetalande medlem 

skall vara oförändrad 60 kr. 

29 röster har godkänt förslaget att föreningens andel av den totala medlemsavgiften för 

fullbetalande medlem skall vara oförändrad 60 kr. 

Årsmötet har beslutat att föreningens andel av den totala medlemsavgiften för fullbetalande 

medlem skall vara oförändrad 60 kr. 

§ 4 FÖRENINGENS ANDEL AV DEN TOTALA MEDLEMSAVGIFTEN FÖR FAMILJEMEDLEM 

Styrelsen förslagit att föreningens andel av den totala medlemsavgiften för familjemedlem skall vara 

oförändrad 40 kr.  

29 röster har godkänt förslaget att föreningens andel av den totala medlemsavgiften för 

familjemedlem skall vara oförändrad 40 kr.  

Årsmötet har beslutat att föreningens andel av den totala medlemsavgiften för familjemedlem skall 

vara oförändrad 40 kr. 

§ 5 VAL AV ORDFÖRANDE 

Valberedningen har föreslagit Anna-Karin Olsson Heino till ordförande på ett år. 

29 röster har godkänt valberedningens förslag. 

Årsmötet har beslutat att Anna-Karin Olsson Heino är vald till ordförande på 1 år. 

§ 6 VAL AV STYRELSELEDAMOT PÅ TVÅ ÅR  

Valberedningen har föreslagit Sofie Löfwall till styrelseledamot på två år. 

29 röster har godkänt valberedningens förslag. 

Årsmötet har beslutat att Sofie Löfwall är vald till styrelseledamot på två år. 

§ 7 VAL AV STYRELSELEDAMOT PÅ TVÅ ÅR 

Valberedningen har föreslagit Ebba Hagbom till styrelseledamot på två år. 

En röstande har avstått från att rösta, 28 röstande har godkänt valberedningens förslag. 

Årsmötet har beslutat att Ebba Hagbom är vald till styrelseledamot på två år. 

§ 8 VAL AV STYRELSELEDAMOT PÅ TVÅ ÅR  

Valberedningen har föreslagit Bengt Larsson till styrelseledamot på två år. 

En röstande har avstått från att rösta, 28 röstande har godkänt valberedningens förslag. 

Årsmötet har beslutat att Bengt Larsson är vald till styrelseledamot på två år. 

 

 



 

 

 

 

 

§ 9 VAL AV VALBEREDNING 

Margaretha Ahlén Johansson och Susanne Olofsson har lämnats som förslag till valberedning för 

2020–2021 med Margaretha Ahlén Johansson som sammankallande. 

En har föreslagit Lennart Fält, en har avstått från att rösta, 27 röstande har godkänt förslaget att välja 

Margaretha Ahlén Johansson och Susanne Olofsson till valberedning. 

Årsmötet har beslutat att välja Margaretha Ahlén Johansson och Susanne Olofsson till valberedning 

för 2020–2021 med Margaretha Ahlén Johansson som sammankallande 

§ 10 VAL AV REVISORER 

Valberedningen har föreslagit Gösta Eriksson och Jan-Erik Wallberg till revisorer för verksamhetsåret 

2020–2021. 

29 röstande har godkänt valberedningens förslag. 

Årsmötet har beslutat att Gösta Eriksson och Jan-Erik Wallberg är valda till revisorer för 

verksamhetsåret 2020–2021. 

§ 11 KOMMITTÉER OCH ÖVRIGA FÖRTROENDEVALDA 

Styrelsen har föreslagit att ledamöter i kommittéer och övriga förtroendevalda, sitter kvar på sina 

mandat till årsmötet 2021.  

En medlem har inte röstat, 28 röster har godkänt styrelsens förslag. 

Årsmötet har beslutat att ledamöter och övriga förtroendevalda sitter kvar på sitt mandat till 

årsmötet 2021. 

 

 
 
 
 
    
Anna-Karin Olsson Heino    Peter Jensen  
Ordförande     Sekreterare  
 
  
    
Gösta Eriksson   Jan-Erik Wallberg  
Justerare    Justerare 


