
 

     
Protokoll, årsmötet föreningen ”Blended Voices" 

2021-04-20 kl. 19.00  
 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 – Stig Josfalk Bergman, förbundsordförande i LIS 

Sekreterare – Andreas Zetterberg, förbundssekreterare i LIS 

Justeringsman – Annica 

Rösträknare – Marie-Louise och Lotta 

 

• Fråga om mötet utlysts på rätt sätt              Ja 

 

• Styrelsens verksamhetsberättelse för 2020  

Mötesordförande Stig läser rubrikerna från verksamhetsberättelsen. Inga 

invändningar mot verksamhetsberättelsen från årsmötet. 

 

• Styrelsens balans – och resultaträkning samt revisorernas berättelse  

Yvonne berättar om hur inkomsterna och utgifterna är fördelade. Föreningens 

revisorer ger beröm för föreningens ekonomihantering och ger även några 

förbättringsförslag inför framtiden.  

 

Årets resultat uppgår till 1.265,20 kr.   

 

• 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      

Mötesordförande Stig läser verksamhetsplanen. Inga invändningar på planen mot 

årsmötet. 

 

I dagsläget saknas förutsättningar för att göra en budget, detta pga 

Coronapandemins järngrepp över landet. Årsmötet beslutar att styrelsen får i 

uppdrag att ta fram en budget när tiden så medger. 

 

• Val av styrelseledamöter & suppleanter  

Ordförande      Marie-Louise Hammar  Väljs på 2 år (omval) 

Ordinarie ledamot  Mia Pettersson    (1 år kvar)   

Ordinarie ledamot  Meta Fagerström    Väljs på 2 år (omval) 

Ordinarie ledamot  Yvonne Björkman   (1 år kvar)   

Ordinarie ledamot  Elisabeth Lejon    Väljs på 2 år (omval) 

Ordinarie ledamot  Anna Philip      Väljs på 2 år (nyval) 

Ordinarie ledamot  Sören Tyresgård    (1 år kvar)   

 

Suppleant    Karolina Schiöld    (1 år kvar) 

Suppleant    Annica Holmberg    (1 år kvar) 

Suppleant    Margita Jerrysdotter  Väljs på 2 år (nyval)  

 

Revisor 1     Susanne Nyblom    Väljs på 1 år  (nyval) 

Revisor 2     Inger Lindén     Väljs på 1 år  (nyval) 

Revisorsuppleant  Joakim Schiöld    Väljs på 1 år  (omval) 

  

• Val av valberedning  

Sammankallande   Lotta Arnshelm    Väljs på 1 år 

Medlem     Lena Bjärnebro    Väljs på 1 år 

Medlem     Anki Schiöld     Väljs på 1 år 

  



 
 

• Behandling av motioner och eventuella förslag från styrelsen  

Beträffande §9 Medlemskap (Yvonne Björkman, 2020-10-04): 

Årsmötet godkänner ändringen. 

 

Beträffande §19 punkt 11abc, Medlemskap (Meta Fagerström, 2021-02-15): 

A: Det nya förslaget röstas ej igenom av årsmötet. Den gamla formuleringen kvarstår. 

B: Det nya förslaget röstas igenom av årsmötet. Den gamla formuleringen utgår. 

C: Det nya förslaget röstas igenom av årsmötet. Den gamla formuleringen utgår. 

 

• Övriga frågor  

Inga övriga frågor 

 

• Mötet avslutas med att Stig Josfalk Bergman tackar för möjligheten att vara 

mötesordförande för denna fina förening. Föreningens ordförande tackar för det 

förnyade förtroendet. 
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Andreas Zetterberg           Annica 


