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Plats: Zoom 
Tid: kl. 11.00  

 
§ 1 Mötet öppnas 

Samfundets ordförande, Jonathan Weidow, förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.  

§ 2 Val av mötesordförande 
 
Jonathan Weidow valdes till mötesordförande.  
 
§ 3 Val av mötessekreterare 
 
Samfundets sekreterare, Joakim Cederkäll, valdes till mötessekreterare.  
 
§ 4 Val av två justeringspersoner 
 
Max Kesselberg och Anders Kastberg valdes till att justera protokollet. 
 
§ 5 Fastställande av dagordning 
 
Ordföranden föreslog tillägg av en §12 rörande valberedning för nästkommande period, och att 
numreringen av efterföljande punkter därtill vederbörligen anpassas, men att dagordningen i 
övrigt lämnas oförändrad. 
 
Årsmötet beslutade att godkänna dagordningen enligt ordförandens förslag. 
 
§ 6 Mötets stadgeenliga utlysande 
 
Årsmötet fann mötet vara stadgeenligt utlyst  
 
§ 7 Verksamhetsberättelse för år 2019 
 
Sekreteraren föredrog verksamhetsberättelsen för 2019. 
Årsmötet beslutade att godkänna verksamhetsberättelsen och lägga den till handlingarna. 
 
§ 8 Förvaltningsberättelse för år 2019 
 
Samfundets skattmästare, Lage Hedin, fördrog förvaltningsberättelsen för 2019. 
Årsmötet beslutade godkänna förvaltningsberättelsen och lägga den till handlingarna. 
 
§ 9 Revisorernas berättelse 
 
Skattmästaren redogjorde för revisorernas berättelse. Då inget framkommit vid revisionen som 
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givit anledning till anmärkning föreslog revisorerna årsmötet att styrelsen beviljas ansvarsfrihet 
för år 2019. Årsmötet noterade förslaget och revisionsberättelsen lades till handlingarna. 
 
§ 10 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för 2019 
 
Årsmötet beslutade bevilja styrelsen ansvarsfrihet för år 2019. 
 
§ 11 Medlemsavgifter för år 2021 
 
Skattmästaren föreslog att medlemsavgifterna lämnas oförändrade för år 2021. 
 
Årsmötet beslutade enligt förslaget.  
 
§ 12 Valberedning för nästkommande period 
 
Ordföranden informerade att medlemmarna i nuvarande valberedning kan omväljas för ytterligare 
en treårsperiod och att de alla har accepterat att ställa upp till omval. Ordföranden föreslog således 
att till valberedning utses Ann-Marie Pendrill, Gabriella Stenberg Wieser, Kerstin Ahlström, 
Max Kesselberg och Stephan Pomp. 
 
Årsmötet beslutade enligt förslaget. 
 
Ordföranden informerade att ny valberedning behöver utses nästa gång vid årsmötet 2023 för 
perioden 2024 – 2026. 
 
§ 13 Övriga frågor 
 
Inga övriga frågor behandlades. 
 
§ 14 Mötet avslutas 
 
Ordföranden förklarade mötet avslutat. 
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