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 STF VÄREND 
 
 

 
Protokoll fört vid ordinarie årsmöte 2021-05-20 kl. 10,00 Humlev 1, Växjö 
 
Närvarande:  Berne Persson, Per Berggren, Ragnar Christerson, Rune Isaksson, 

Barbro Isaksson, Arne Nyström 
 
 
§  1  Mötets öppnande 
 Ordförande Berne Persson hälsade välkommen och förklarade årsmötet 

öppnat. 
 
§  2  Fråga om mötet blivit behörigt utlyst 
 Kallelse till årsmötet har varit stadgeenligt infört på STF Värends hemsida. 

Vidare har medlemmarna kontaktats antingen via mail, SMS eller via post. 
Samtidigt har medlemmarna fått ta ställning till styrelsens förslag till beslut. 
Tjugotre medlemmar har inkommit med svar och samtliga har tillstyrkt alla 
förslagen. 

 Ordförande Berne Persson frågade om mötet blivit behörigt utlyst och 
årsmötet beslutade att så var fallet. 

 
§  3 Val av ordförande för mötet 
 Ragnar Christerson valdes till årsmötesordförande enligt styrelsens förslag. 
 
§  4  Styrelsens anmälan av sekreterare för mötet 
 Per Berggren valdes som sekreterare för årsmötet enligt styrelsens förslag 
 
§  5 Fastställande av dagordningen 
 Dagordningen fastställdes enligt förslag. 
 
§  6  Val av två justerare/rösträknare att jämte mötesordföranden justera 

protokollet 
 Till justerare/ rösträknare valdes Barbro Isaksson och Arne Nyström. 
 
§  7 Styrelsens verksamhetsberättelse 
 Verksamhetsberättelsen finns på hemsidan under fliken ”Dokument” och har 

skickats ut till dem som inte har tillgång till dator. Berättelsen lades med 
godkännande till handlingarna. 

 
§  8 Styrelsens ekonomiska berättelse 
 Den ekonomiska berättelsen finns på hemsidan under fliken ”Dokument” och 

har skickats ut till dem som inte har tillgång till dator. 
 Denna godkändes och lades till handlingarna. 
 
§  9 Revisorernas berättelse 

Revisorernas berättelse finns på hemsidan under fliken ”Dokument” och har 
skickats ut till dem som inte har tillgång till dator. 
Revisorn Jan Karlman hade föreslagit årsmötet besluta att fastställa resultat- 
och balansräkning samt att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för 
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verksamhetsåret 2020. Årsmötet beslutade att lägga revisionsberättelsen till 
handlingarna. 

  
§ 10 Fastställande av resultat- och balansräkning 
 I enlighet med revisorns förslag fastställdes resultat- och balansräkning för år 

2020. 
 
§ 11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

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

  
§ 12 Fastställande av eventuell medlemsavgift till avdelningen 
 Berne informerade om att STF Värend inte tar ut någon avgift till 

lokalavdelningen. 
 
§ 13 Målsättningar och verksamhetsplan för 2021 
 Berne informerade om de aktiviteter som genomförts och planeras. På grund 

av coronapandemin kommer styrelsen successivt ta fram målsättningar och 
VP för 2021. 

 Årsmötet tillstyrkte förslaget. 
 
§ 14 Budget 2021 
 Förslag till budget för 2021 finns på hemsidan under fliken ”Dokument” och 

har skickats ut till de som inte har tillgång till dator. Budgeten fastställdes. 
 
§ 15 Behandling av förslag från styrelsen eller medlemmar 
 Inga förslag eller motioner hade inkommit. 
 
§ 16 Beslut om antal ledamöter och suppleanter i styrelsen samt 

mandatperiod 
 Styrelsens förslag fastställdes. Antalet ordinarie styrelseledamöter inklusive 

ordförande är 6 och antalet suppleanter är 2. Ledamöternas mandatperiod ska 
vara växelvis så att inte samtliga ledamöter väljs samma år. 

 
§ 17 Val på ett år av ordförande 
 Styrelsen föreslog omval av Berne Persson till ordförande för ett (1) år. 
 Årsmötet beslutade att välja Berne Persson till ordförande på ett (1) år. 
 
§ 18 Val på två år av styrelseledamöter 
 Styrelsens förslag till ordinarie ledamöter för en tid av två (2) år: Omval av Kjell 

Forsberg och Agnetha Hallgren  
 Årsmötet beslutade att välja ovanstående styrelseledamöter på två (2) år. 
  
§ 19 Val på ett år av suppleanter med angiven turordning 

Styrelsens förslag till suppleanter för en tid av ett (1) år. Omval av Lars-Göran 
Gustafsson (1:e suppleant) och Arne Nyström (2:e suppleant). 
Årsmötet beslutade att välja ovanstående styrelsesuppleanter på ett (1) år. 
 

§ 20 Val på ett år av revisor och revisorssuppleant 
 Styrelsens förslag till revisor: Omval av Jan Karlman för en tid av ett (1) år. 

Styrelsens förslag till revisorssuppleant: Omval av Curth Ericsson för en tid av 
ett (1) år.  
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 Årsmötet beslutade att välja Jan Karlman till revisor för en tid av ett (1) år 
samt Curth Ericsson till revisorssuppleant för en tid av ett (1) år. 

 
 
§ 21 Val på ett år av valberedning och sammankallande i denna 
 Styrelsen har för närvarande inget förslag till valberedning utan får arbeta 

vidare med att försöka utse en valberedning. 
 

§ 22 Övriga frågor    
 Inga övriga frågor har anmälts. 
 
§ 23 Utdelande av förtjänstmärken 
 Inte aktuellt. Styrelsen fick i uppdrag att aktualisera en förteckning. 
 
§ 24 Avtackningar 
 Avtackningar flyttas fram till årsmötet 2022. 
  
§ 25 Mötets avslutande 
 Årsmötets ordförande Ragnar Christerson tackade för visat intresse och 

förklarade årsmötet för avslutat.  
  
 
Vid protokollet: Justeras: 
 
 
………………………………………… ……………………………………….…. 
Per Berggren, sekreterare Ragnar Christerson, mötesordförande 
 
Justeras: Justeras: 
 
 
……………………………………... ……………………………………………… 
Barbro Isaksson Arne Nyström 


