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Protokoll från Årsmöte STF Västerås 2022 03 09 

Distribution: Styrelsen, Revisorer, Valberedning, STF centralt 

Plats:  Kyrkbacksgården Västerås 

Tidpunkt:  onsdag 9 mars 2022 kl.18.30 

Närvarande: 43 medlemmar från STF Västerås 

Jesper Taube från STF centralt. 

 

§1 Mötets öppnande Ordförande Gunnel Lejonberg hälsade alla välkomna och 

öppnade mötet. 
 

 

§2 Mötets behöriga utlysande Medlemmarna har i månadsbrevet för mars som utkom 24 

februari fått kallelsen till årsmötet .Kallelsen har också 

funnits på hemsidan. Årsmöteshandlingarna lades ut på 

hemsidan 1 mars.  

 Mötesdeltagarna fann att mötet blivit behörigt utlyst.

   

§3 Val av mötesordförande  Till ordförande för mötet valdes Lennart Kjellin. 
 

§4 Val av mötets sekreterare  Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Träff. 

 

§5 Val av två justerare tillika rösträknare Till justeringsmän valdes 
Anders Träff och Inger Waltgård.  

 

§6 Fastställande av dagordning Föreliggande mötesdagordning godkändes. 

    

§7 Styrelsens verksamhetsberättelse Gunnel Lejonberg presenterade valda delar av 

verksamhetsberättelsen.  

I år har vi lagt ut bilder och kort information av 

genomförda aktiviteter i berättelsen. Trots pandemin har 

vi varit ute mycket men med begränsat deltagarantal. När 

restriktionerna lättade ökade deltagarantalet. Man 

längtade ut. 

Samarbetet med Studiefrämjandet har varit utökat då vi 

fått hjälp med att hålla digitala möten under pandemin. 

 

                       Mötet beslutade att godkänna verksamhetsberättelsen 

som lades till handlingarna. 
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§8 Styrelsens ekonomiska berättelse Lars-Åke Nilsson redovisade föreningens resultaträkning . 

På grund av ekonomiska svårigheter under pandemin har 

STF centralt även i år vädjat om att vi ska avstå från 

aktivitetsbidrag. STF Västerås har god ekonomi och 

styrelsen har då bifallit detta. Därav minskade intäkterna 

under året.  

Mötet godkände den ekonomiska förvaltningen som lades 

till handlingarna. 
 

 

§9 Revisorernas berättelse Lennart Kjellin föredrog revisorernas berättelse. Mötet 

godkände revisionsberättelsen och fastställde resultat-och 

balansräkningen. 
 

 

§10 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 

verksamhetsåret 2021. 
 

§11 Beslut om eventuella medlemsavgifter.  Styrelsen föreslog fortsatt avgiftsfrihet. Mötet godkände 

detta.  

  

 

§12 Föredragning av årets                            Gunnel Lejonberg läste upp STF Västerås 
verksamhetsplan                                           verksamhetsplan för 2022. 

 Mötet godkände denna. 
 

 

§13 Föredragning av årets budget Lars-Åke Nilsson föredrog budgeten för 2022 och visade 

balansräkningen för 2021. STF Västerås har god ekonomi 

med tillgång till eget kapital på 210 000kr. 

Inga synpunkter framkom. 

 Mötet fastställde föreslagen budget. 

 

§14 Behandling av i tid inkomna Inga motioner eller förslag har inkommit. 

redovisade förslag från medlemmar   

respektive styrelse  

 

§15 Beslut om antal ledamöter Nuvarande antal är 5 ledamöter och 2 suppleanter varav 

en ledamot varit vakant under verksamhetsåret.   

Styrelsen strävar efter att utöka antalet 

styrelsemedlemmar till 6 ledamöter och 3 suppleanter.  

På grund av svårighet att rekrytera nöjer vi oss tills vidare 

med 5 ledamöter och 2 suppleanter.  
          Mötet godkände detta. 
 

 

§16 Val av ordförande på ett år Nuvarande ordförande har avböjt omval.  

Valberedningens förslag till ny ordförande är Gunilla Träff. 

Mötet väljer enligt valberedningens förslag Gunilla Träff till 

ordförande. 
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§17 a) Val av tre ledamöter på två år Mötet väljer enligt valberedningens förslag där även den 

vakanta ledamotsplatsen är tillsatt. 
 Ewa Häger omval 2 år, 

 Peter Thelin nyval 2 år, 

 Berith Björklund nyval 2 år. 

. 

   

 

§17 b) Val av ersättare med angiven Mötet väljer enligt valberedningens förslag  
           turordning Ann-Marie Hindersson omval 1 år, 

Håkan Sjögren omval 1 år. 
 

 

§18 Val av två revisorer på ett år Mötet väljer enligt valberedningens förslag 
   Lena Jansson omval 1 år 

Revisor vakant 
Lennart Kjellin har avböjt omval. Ingen ersättare 

föreslagen.  

 

§19 Val av valberedning  Mötet föreslår Gunnel Lejonberg, Ingrid Hjalmarsson och 

Kaisa Tatti.   .  

Mötet beslutar att välja Gunnel Lejonberg, Ingrid 

Hjalmarsson och Kaisa Tatti till valberedning 

med Gunnel Lejonberg som sammankallande.

   

§20 Övriga frågor Inga övriga frågor  

    

 

§21 Årsmötet avslutat  Lennart Kjellin tackade för förtroendet och förklarade 

årsmötet avslutat. 

 

 

Nyvalde ordföranden Gunilla Träff tackade för förtroende och hälsade nya ledamöterna Berith och  

Peter välkomna i styrelsen. 

Avgående ordföranden Gunnel Lejonberg avtackades av styrelsen med böcker, presentkort och 

blommor. 

Efteråt avnjöt vi god smörgåstårta och goda hembakade kakor under trevlig samvaro. 

Avgående revisor Lennart Kjellin avtackades med blommor. 

 

 

Vid protokollet   Ordförande 

 

Gunilla Träff   Lennart Kjellin 

 

 

Justeras:   Justeras: 

 

Anders Träff   Inger Waltgård  


