
 

 

 
 

STF Södertörn 
 

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte med STF Södertörn  
den 16 februari 2020 i STF Lilla Tyresö vandrarhem, Tyresö  
 

Närvarande: 30 medlemmar i STF Södertörn, samt 1 från STF Kansli, närvarande enligt lista.  

  

1. STF Södertörns ordförande Brita Lagerstedts hälsade samtliga välkomna och förklarade 

årsmötet öppnat. 

 

2.  Till ordförande för mötet valdes Anders Linder 

 

3. Som sekreterare för mötet valdes Marie Linder 

 

4. Till rösträknare tillika justerare att jämte ordförande justera protokollet utsågs Lotta 

Berg och Jan-Eric Wahlström. 

 

5. Mötet beslöt att den upprättade närvarolistan skall gälla som röstlängd. 

 

6. Mötet beslutades vara behörigen utlyst. 

 

7. Dagordningen fastställdes med tillägg om en ytterligare punkt, utdelning av 

förtjänsttecken. 

 

8. Brita Lagerstedt föredrog och kommenterade verksamhetsberättelsen, visade bilder från 

programverksamheten och konstaterade att målen i verksamhetsplanen med ökad 

synlighet tycker vi har lyckats till del.  Vi har haft en stor tillströmning av nya 

medlemmar till lokalavdelningen framförallt i samband med välbesökta aktiviteter. 

Dokumentet lades till handlingarna.  

 

9. Revisionsberättelsen föredrogs av revisorsuppleanten Tommy Blomster och lades till 

handlingarna. Tommy framhöll också den fina ordning som kassören har på ekonomin.  

Revisorerna tillstyrkte ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter avseende 2019 års 

förvaltning.  

 

10. Resultat- och balansräkningen fastställdes.  

 

11. Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 2019 års förvaltning.  

 

12. Brita Lagerstedt föredrog styrelsens verksamhetsplan för 2020. Ett fortsatt mål är att öka 

synligheten för STF Södertörn, bl. a. genom att öka antalet aktiviteter i våra egna 

kommuner och samarbeta med kommuner och föreningar i området. 

 



 

13. Brita Lagerstedt informerade om den budget som styrelsen upprättat för 2020 års 

verksamhet. 

 

14. Brita Lagerstedt redovisade uppdraget från årsmötet 2019. Styrelsen fick i uppdrag att se 

över om Huddinge ska vara en del av STF Södertörn eller inte. Styrelsen har utrett 

frågan. Mötet beslutade att årsmötet uttalar att Södertörns upptagningsområde tillsvidare 

ska kvarstå oförändrat. 

 

15. Inga motioner förelåg 

 

16. Kerstin Murby föredrog valberedningens förslag. Mötet beslöt att styrelsen ska ha sex 

ordinarie ledamöter och två suppleanter. Dessa ledamöter är utöver ordföranden. 

 

17. Mötet valde enhälligt Annika Sweden, Nacka, till ordförande på ett år. 

 

18. Mötet valde följande personer till styrelseledamöter och med följande mandattider. 

Ledamöter Vibeke Bildt    Omval 2 år till 2022 

  Eva-Lena Ahlqvist  Omval 2 år till 2022 

  Kjell Larsen   Nyval 2 år till 2022 

 

Mötet valde följande personer till styrelsesuppleanter med följande mandattider. 

Suppleanter Jörgen Ottosson  Nyval 1 år till 2021 

 

19. Mötet valde Brita Lagerstedt till ordinarie revisor, nyval 1 år och Tommy Blomster till 

revisorssuppleant, omval 1 år. Revisorsuppleanten reviderar januari och februari 2020 

eftersom den föreslagna revisorn har varit ordförande för denna period. 

      

20. Mötet valde följande personer att ingå i valberedningen: 

Kerstin Murby, sammankallande 

Anders Linder   

Hans Hedström  

Birgitta Nordfeldt 

 

21. Övriga frågor:  

Förslag väcktes om att genomföra en bussrundtur i annan av avdelningens kommuner i 

samband med nästa årsmöte. Förslaget noterades. 

 

Johanna Murray, kommunikationsstrateg på STF berättade om aktuella frågor i STF och 

berömde avdelningen för dess ordning och reda, många bra aktiviteter och ett väldigt 

fint nyhetsbrev. 

 

22. STFs förtjänstmärke utdelades till Brita Lagerstedt.  

Annika Swedén utdelade STFs förtjänstmärke i brons till Brita Lagerstedt. Brita får 

förtjänstmärket eftersom hon varit ordförande sedan 2011 och medlem i styrelsen 

sedan 2008 och därigenom starkt bidragit till STF Södertörns framgångsrika 

verksamhet. Brita har lett arbetet med lugn och integritet parat med humor och en 

stark känsla för demokrati i styrelsen, lyhördhet mot medlemmarna och ett driv att 

utveckla lokalavdelningens verksamhet. 

 

23. Mötesordförande Anders Linder förklarade mötet avslutat. 



 

 

Brita Lagerstedt tackade den avgående revisorn Sven H Eklöf som efter många år lämnat sitt 

uppdrag som revisor.  

 

Annika Sweden tackade Brita Lagerstedt för mångårigt ordförandeskap med 20 meter 

Kungsleden.  

 

 

 

 

Anders Linder  Marie Linder 

Mötesordförande  Mötessekreterare 

 

 

 

Lotta Berg  Jan-Eric Wahlström 

Justerare  Justerare  


