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Protokoll fört vid Funktionsrätt Norrbottens årsmöte 

Datum: 2021 04 20 

Klockan: 18,00 

Plats: zoom 

1. Mötets öppnande 

Christian Lindgren hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat 

 

2. Har kallelse skett i behörig ordning 

Årsmötet beslutade att så skett 

 

3. Upprop och fastställande av röstlängd 

Röstlängden fastställdes till 20 personer 

 

4. Val av presidium 

Ordförande -Anders Öberg 

Sekreterare -Ann Christine Magnusson 

Två protokoll justerare tillika rösträknare – May-Britt Onnela och Sven 

Georén 

 

5. Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställdes 

 

6. Behandling av  

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 

Godkändes och lades till handlingarna 

Ekonomiskberättelse för verksamhetsåret 

Godkändes och lades till handlingarna 

 

7. Behandling av revisorernas berättelse 

Föredrogs 

8. Fastställande av balans och resultaträkning 

Godkändes och fastställdes 
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9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelse 

Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gånga 

 året 

 

10. Beslut om disponerande av resultat 

Årsmötet beslutade att vinst ska föras in i årets verksamhet 

 

11. Beslut om arvoden för styrelsen 

Årsmötet beslutade att fastställa det förslag som presenterades enl 

bilaga. 

 

12. Fastställande av verksamhetsplan 

Årsmötet beslutade att fastställa verksamhetsplanen för år 2021 

 

13. Fastställande av budget 

Godkändes och fastställdes 

 

14. Fastställande av medlemsavgift för medlemsåret 

Medlemsavgiften fastställdes till 500 kr/förening 

15. Val av fyra ledamöter på två år 

A, val av ordförande på två år – Stefan Simonsson 

B, val av tre ledamöter på två år- Christer Waltari, Ann Christine 

Magnusson, Lennart Thelin 

 

16. Val av fem ersättare på ett år 

Till ersättare valdes Roger Nyström, Kerstin Hubinette, Bengt Sveder, 

Bengt Westling, Birgitta Alstergren 

17.Val av två revisorer på ett år 

     Catarina Holmqvist och Kent Barkestedt 

Val av två revisorsersättare på ett år 

Styrelsen får i uppdrag att ta fram ersättare under året 
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18.Val av valberedning tre personer varav en sammankallande på ett år 

Kent Strandberg sammankallande, Bo Svedlund, Christian Lindgren 

19.Mötets avslutande 

           Anders Öberg tackade för förtroendet och förklarade årsmötet avslutat. 

 

……………………………………….. ………………………………………….. 

Ordförande  Sekreterare 

Anders Öberg  Ann Christin Magnusson 

 

 

…………………………………….. ………………………………………… 

Justerare   Justerare 

Sven Georén  May Britt Onnela   

 

 


