Protokoll Årsmöte, Intacts Vänner
19 mars 2022 via Teams kl. 13:00

1. Mötets öppnande
Intact Vänners ordförande Disa Jernudd hälsar välkommen och förklara mötet öppnat.
Ordningsfråga för digitalt möte: Tystnad räknas som medhåll, nej räknas.
2. Fråga om årsmötet är rätt utlyst
Det fastslås av årsmötet att mötet utlysts korrekt.
3. Fastställande av röstlängd
Röstlängd fastställs, 18 närvarande
4. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs av årsmötet.
5. Val av mötesfunktionärer
a. Ordförande: Thomas Borg.
b. Sekreterare: Annika Hammarqvist.
c. 2 protokolljusterare, tillika rösträknare: Melanie Escoffier och Catharina Grins
Kjellander.
Val av mötesfunktionärer fastställs.
6. Styrelsens årsredovisning
Disa Jernudd föredrar årsredovisningen och lyfter oro från styrelse om sjunkande
medlemsantal.
Årsmötet beslutade att årsredovisningen godkänns.
7. Fråga om fastställande av balans- och resultaträkning
Årsmötet beslutade att godkänna balans- och resultaträkning.
8. Revisorernas berättelse
Rekommendation från extern och intern revisor är att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.
9. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beslutade att bevilja ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.
10. Fastställande av verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår
Disa Jernudd föredrar verksamhetsplan och budget för 2022 och frågan om hur styrelsen
jobbar med medlemskap lyftes och besvarades.
Årsmötet beslutade att fastställa verksamhetsplan och budget för 2022.
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11. Fastställande av medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår
Styrelsen föreslår oförändrad, dvs. 200 kr
Medlemsavgiften fastställs av årsmötet
12. Beslut om antalet styrelseledamöter och ersättare
Antal styrelseledamöter (9) fastställs av årsmötet.
13. Val av styrelse

Årsmötet beslutade för omval av styrelse enligt ovan.
14. Val av revisorer

Årsmötet beslutade att godkänna val av revisorer enligt ovan.
15. Val av valberedning, antal och ledamöter

Årsmötet beslutade att godkänna valberedning enligt ovan. Ingen i årsmötet är intresserad
av den öppna posten i valberedningen. Frågan kommer att skickas ut med medlemsbrev.
16. Övrigt
Pell Uno Larsson lyfte ett behov av att säkerställa styrelsen framöver då många är valda till
nästa år.
Avtackning för Ulla Winroth som avgår från styrelsen vilket följs upp med fysiskt firande vid
ett separat tillfälle. Disa tackar så oerhört mycket så länge. Jättetack.
Ulla tackade för sin tid som hon beskrev som utvecklande och stimulerande.
Calle Ahlsätra som suttit i valberedningen och varit aktiv i föreningen avled 5/3.
Dödsannonsen ber om att tänka på Intact. I synnerhet vurmade ha för de unga flickornas
möjligheter.

Transaktion 09222115557466035209

Signerat CGK, ME, AH, TB

17. Avslutning
Årsmötet förklaras avslutat.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thomas Borg, ordförande

Melanie Escoffier, justerare

Annika Hammarqvist, sekreterare

Catharina Grins Kjellander, justerare
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