
 

     
Protokoll, årsmötet föreningen ”Blended Voices" 

2020-04-21 kl. 18.00  
 Zoom-möte pga. Coronautbrottet 

 
   

• Mötet öppnar  

Ordförande öppnar mötet som består av 20 personer på Zoom.   

      

• Godkännande av dagordningen                Godkännes 

 

• Fastställande av röstlängd för mötet (vem som har rösträtt)      Godkännes 

 

• Val av mötesfunktionärer  

Ordförande – Marie-Louise 

Sekreterare – Meta Fagerström 

Justeringsman –  Bettan 

Rösträknare –  Meta eftersom hon har zoom i ett läge där hon kan se alla deltagare 

 

• Fråga om mötet utlysts på rätt sätt                 Ja 

 

• Styrelsens verksamhetsberättelse för 2019  

Meta läser verksamhetsberättelsen.  

 

• Styrelsens balans – och resultaträkning samt revisorernas berättelse  

Yvonne berättar om hur inkomsterna och utgifterna är fördelade. Revisorerna har 

även kommit med förslag på hur vi kan förenkla sammanställningarna. Se bilagor.  

 

• Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen omfattar  Ja 

 

• Fastställande av medlemsavgifter  

Oförändrat: 300 kr / medlem, 350 kr för familj 

 

• Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande 

verksamhetsåret      

Yvonne föreslår att vi skjuter upp detta tills vi vet hur det går i Revy-SM. 

Årsmötet håller med. 

 

• Behandling av eventuella förslag från styrelsen  

Mia tar upp frågan om städning av hennes arbetsplats. Frågan ska tas upp i 

styrelsemötet som följer direkt efter årsmötet.  



 

 

• Val av styrelseledamöter & suppleanter  

Styrelseledamot   Marie-Louise Hammar  1 år kvar    Ordförande 

Styrelseledamot Mia Pettersson    2 år     Vice ordförande 

Styrelseledamot Meta Fagerström    1 år kvar    Sekreterare 

Styrelseledamot Yvonne Björkman   2 år     Kassör 

Styrelseledamot Sören Tyresgård    Nyval 1 år kvar   (ersätter Carina L.J.) 

Styrelseledamot Pernilla Johansson   1 år kvar 

Styrelseledamot Elisabeth Lejon    1 år kvar 

 

Suppleant   Anna Philip      1 år kvar 

Suppleant   Karolina Schiöld    2 år 

Suppleant   Annica Holmberg    Nyval 2 år   (ersätter Mario H)  

 

Revisor 1    Victor Philip     Omval 

Revisor 2    Paul Arnshelm     Omval 

Revisorsuppleant Joakim Schiöld    Omval 

  

• Val av valberedning  

Ledamot 1    Lotta Arnshelm    Omval    Sammankallande 

Ledamot 2   Lena Bjärnebro    Omval 

Ledamot 2               Anki Schiöld                       Omval  

 

• Övriga frågor  

Anki tänker att om det blir en julshow, då måste vi få till det här att fler ställer upp. 

Några timmar borde man faktiskt hjälpa till. Det är inget konstigt att hjälpa till – det 

gör man i alla andra föreningar. Lotta håller med, men hon känner att man kanske 

inte alltid får veta när saker ska göras för att kunna hjälpa till.  

Carola tycker att det har blivit för stort och undrar hur föreningen ställer sig till att 

man engagerar sig i det man vill, alltså inte i allt. Vi tar med oss synpunkterna inför 

årets julshow.  

 

• Mötet avslutas med att Meta spelar upp det som finns av Längtan till landet. 

 

Vid pennan:             Justerare: 

 

___________________________________             ___________________________________ 

Meta Fagerström            Elisabeth Lejon 


