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Protokoll fört vid årsmöte med STF Bråvalla söndagen den 9 februari 
2020 i lokal hos Studiefrämjandet, Kungsgatan 53, Norrköping

1 Mötets öppnande

Ordföranden Elisabet Nyström förklarade årsmötet öppnat.

2 Mötets behöriga utlysande

Mötet fann att årsmötet är utlyst i enlighet med stadgarna.

3 Val av mötets ordförande

Till mötesordförande valdes Åke Öberg. 

4 Val av mötes sekreterare

Till mötessekreterare valdes Ing-Britt Haslum.

5 Fastställande av dagordningen

Dagordningen presenterades och godkändes. Anmälda övriga frågor:
Lars Löfman om förfulning av Norrköpings innerstad.

Ing-Britt Haslum om teaterkuponger, deltagande i intergrationsprojekt Alla i Naturen, samt  
överlämning av förtjänsttecken.
Vårt årsmöte bevistades av Kjell Knutsson, ordförande i STF Folkunga. Han är även 
medlemsombud för STF Bråvalla inför STFs riksstämma i maj. Kjell anmälde att han vill tala under 
övriga frågor. 

6 Val av två justerare tillika rösträknare

Att jämte ordföranden justera protokollet valdes Ingrid Borgstedt och Kjerstin Löfgren.  

7 Styrelsens verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelsen för år 2019 lästes upp av Lisa Hammar. Inga frågor ställdes. 
Verksamhetsberättelsen finns att läsa på STF Bråvallas hemsida.

8 Styrelsens ekonomiska berättelse

Resultat- och Balansräkning redovisades av Ann-Marie Lind. Viss förvirring uppstod, då det fanns 
fler utgåvor av dokumenten. Dock visades de rätta beloppen i både resultaträkning och 
balansräkning. Årets resultat blev -17 316,52. Christer Goldhammer och Åke Öberg tillförde 
kompletterande information till mötesdeltagarna.
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9 Revisorernas berättelse

Revisionsberättelsen lästes upp av Rogert Kratz

10 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Årsmötet beviljade, i enlighet med revisorernas förslag, styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
2019

11 Fastställande av eventuell medlemsavgift till avdelningen

Avgiften fastställdes till 0 kr även för 2020

12 Föredragning av årets verksamhetsplan

Elisabet Nyström redogjorde för de mål som styrelsen haft under år 2019. Flera av målen översteg 
de förväntade ökningar, t.ex. antal nya medlemmar som anslutit sig till lokalavdelningen.
Verksamhetsplan för 2020 tas fram av den styrelse som kommer att väljas på dagens möte.

13 Föredragning av årets budget

Förslag till budget för 2020 presenterades. Inkomster för sålda medlemskap i STF förväntas öka, så 
även intäkter för arrangemang. Totalt förväntas ett överskott i årets budget.

14 Behandling av förslag från styrelsen eller medlemmar

Ingen motion eller proposition har inkommit.

15 Beslut om antal ledamöter i styrelsen, samt mandatperiod

Beslutades att antal ledamöter ska vara 7, inklusive ordförande. 

16 Val av ordförande för ett år

Till ny ordförande på ett år valdes Christer Goldhammer.

17 Val av övriga ledamöter

I tur att avgå:
Elisabet Nyström
Ann-Marie Lind
Lisa Hammar
Tomas Svedman

Val för 2020
Inga-Britt Gustavsson Ström, Nyval 1 år. (Ersätter Ing-Britt Haslum, som lämnar styrelsen i förtid.)
Ann-Marie Lind, Omval 2 år.
Lisa Hammar, Omval 1 år.
Tomas Svedman, Omval 1 år.
Elisabet Nyström, Nyval 2 år.

(Kari Adolfsson har ett av 2 år kvar.)  
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18 Val av revisorer

Årsmötet valde Åke Öberg och Rogerth Kratz till revisorer för 1 år.

19 Val av ledamöter till valberedning varav en sammankallande

Stanja Polter och Lars Löfman erbjöd sig att kvarstå som valberedning ytterligare ett år. Stanja 
Polter är sammankallande. 

20 Övriga frågor

Lars Löfman redogjorde för sitt uppdrag av styrelsen att skriva ner ett PM om den nedgångna yttre 
miljön i Norrköping, med avsikt att STF Bråvalla tar sig ann denna sak.
Det gäller att hitta vettig väg framåt, tillvägagångssätt, arbetsgrupp och prioritering för ett fruktbart 
arbete.

Ing-Britt Haslum informerade om att hon som ombud för STF Bråvalla, har rabattkuponger till 
Östgötateatern att dela ut.

Ing-Britt informerade också om att delta i integrationsprojektet Alla i Naturen, som drivs av 
Studiefrämjandet. Tanken är att intressera fler, både nya svenskar och naturintresserade personer att 
ta sig ut i naturen!

Elisabet Nyström tilldelades STFs förtjänstmärke i Brons efter 10 år! Märket överlämnades och 
Elisabet hedrades med applåder.

Efter detta fick Kjell Knutsson ordet och berättade om Regionmötet som hölls i Mjölby i november. 
Regionen omfattas av STF Folkunga, STF Bråvalla, STF Södra Vetterbygden och STF Höglandet. 
Kjell talade om att Linköping nu har bildat en lokalavdelning, vilket är glädjande.  Det är också 
trevligt att medlemmar i våra bägge lokalavdelningar. Folkunga och Bråvalla, deltar i varandras 
aktiviteter .

Ing-Britt Haslum, som nu avgår ur styrelsen avtackades med en trevlig bok!

21 Årsmötet avslutas

Den nye ordföranden,  Christer Goldhammer, tackade för förtroendet och förklarade årsmötet 
avslutat.

__________________________ ____________________________
mötessekreterare mötesordförande 

Justeras:

__________________________ ____________________________


