
3

Protokoll fört vid årsmöte med STF Bråvalla söndagen den 13 juni 2021 
vid Lindö-Berga Hembygdsförenings lokal Leratorpet i 
Abborreberg/Lindö Norrköping.

1 Mötets öppnande

Ordföranden Christer Goldhammer förklarade årsmötet öppnat.

2 Mötets behöriga utlysande

Mötet fann att årsmötet är utlyst i enlighet med stadgarna och de åtgärder som vidtagits pga 
panemin..

3 Val av mötets ordförande

Till mötesordförande valdes Åke Öberg.

4 Val av mötes sekreterare

Till mötessekreterare valdes Lisa Svedman Hammar.

5 Fastställande av dagordningen

Dagordningen presenterades och godkändes.

6 Val av två justerare tillika rösträknare

Att jämte ordföranden justera protokollet valde mötet Gunilla Andersson och Lars-Erik Johansson.

7 Styrelsens verksamhetsberättelse

Christer Goldhammer läste upp stora delar av texten för respektive rubrik, styrelsen kommenterade 
eller förtydligade vissa punkter. Verksamhetsberättelsen för STF Bråvalla 1 jan -31 dec 2020 finns 
att läsa på STF Bråvallas hemsida.
Fokus har under pandemi-året legat på utomhusaktiviteter samt att upptäcka närområdet. Styrelsen 
tackar för medlemmarnas myckna uppskattning av de genomförda aktiviteterna.

STF Bråvallas medlemsantal uppgår nu till över 600 medlemmar. I det hela har föreningen gjort ett 
mycket lyckat resultat under pandemi-året.

8 Styrelsens ekonomiska berättelse

Christer Goldhammer föredrog resultaträkningen och balansräkningen.

Verksamhetsåret 2020 gav ett överskott på 2 113,90 kronor.
Tillgångarna uppgick vid årsskiftet till 76 528,79 kronor.

Den ekonomiska berättelsen finns att läsa på STF Bråvallas hemsida. 
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9 Revisorernas berättelse

Revisionsberättelsen lästes upp av Åke Öberg. Revisorerna tillstyrker att resultat- och balansräkning
fastställs, att vinst hanteras enligt styrelsens förslag, samt att styrelsens ledamöter ges ansvarsfrihet.

10 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Årsmötet beviljade, i enlighet med revisorernas förslag, styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
2020.

11 Fastställande av eventuell medlemsavgift till avdelningen

Avgiften fastställdes till 0 kr även för 2021.

12 Föredragning av årets verksamhetsplan

Christer Goldhammer redogjorde för de mål som styrelsen haft under 2020 och första halvan av 
2021. Pandemi-året har gjort det svårt att arbeta helt enligt alla delar i planen. Vissa mål ökade mer 
än förväntat, t.ex. antal värvade medlemmar till STF, andra mål kommer troligtvis inte att uppfyllas,
t.ex. kommer föreningen troligtvis inte att medverka på några mässor under året.
Verksamhetsplan för 2021 togs fram vid årsskiftet, och har alltså redan följts i ca 6 mån. NY 
verksamhetsplan tas fram av den styrelse som väljs på dagens möte. Planen är att sätta målen högre,
där det finns potential.

13 Föredragning av årets budget

Kassören Ann-Marie Lind har gjort ett förslag till budget för 2021. Den lästes upp av 
mötesordföranden Åke Öberg.

14 Behandling av förslag från styrelsen eller medlemmar

Inga förslag eller motioner har inkommit till styrelsen. 

15 Beslut om antal ledamöter i styrelsen, samt mandatperiod

Beslutades att antal ledamöter innevarande år ska vara åtta, inklusive ordförande. Ordförande väljs 
på ett år. Mandatperiod för ledamöter är normalt 2 år.

16 Val av ordförande för ett år

Till ordförande för ett år omvaldes Christer Goldhammer.

17 Val av övriga ledamöter

I tur att avgå är Inga-Britt Gustafsson Ström, Kari Adolfsson, Tomas Svedman och Lisa Svedman 
Hammar.
Valberedningen föreslår omval av:

Inga-Britt Gustafsson Ström, Kari Adolfsson, Tomas Svedman.
Valberedningen föreslår nyval av:

Ana Dijak och Lars-Erik Johansson
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Årsmötet beslutade att välja:

Inga-Britt Gustafsson Ström omval för 2 år

Kari Adolfsson omval för 2 år 

Tomas Svedman omval för 2 år

Ana Dijak nyval för 1 år

Lars-Erik Johansson nyval för 1 år

(Elisabet Nyström och Ann-Marie Lind har ett år av 2 år kvar.)

För 2021 kommer alltså styrelsen att ha följande sammansättning:

Christer Goldhammer, ordförande, mandattid 1 år
Inga-Britt Gustafsson Ström, mandattid 2 år

Tomas Svedman, mandattid 2 år
Kari Adolfsson, mandattid 2 år 

Elisabet Nyström, mandattid 1 år
Ann-Marie Lind, mandattid 1år

Ana Dijak, mandattid 1 år
Lars-Erik Johansson, mandattid 1 år

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, med Lars 
Löfman som sammankallande. Mötet beslutade att välja dem för ett år. Föreningen ber om att ev 
förslag på nya valberedare, som inte framkommit idag, meddelas styrelsen så fort de uppstår.

20 Övriga frågor

Lisa Svedman Hammar, som avgår ur styrelsen avtackades med bok, blommor och väska. Inga 
övriga frågor framlades.

21 Årsmötet avslutas

Den omvalda ordföranden, Christer, tackade för förtroendet och tackade mötesordföranden Åke 
Öberg med blommor och STF-ryggsäck. Därefter förklarades årsmötet avslutat.
Efter årsmötet höll Mikael Andersson ett mycket uppskattat och intressant föredrag om Getå-
olyckan 1918. Även han tackades med blommor och STF-ryggsäck.

__________________________ ____________________________
mötessekreterare mötesordförande 
Lisa Svedman Hammar Åke Öberg

Justeras:

__________________________ ____________________________
Gunilla Andersson Lars-Erik Johansson
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