
 

 

MÖTESPROTOKOLL 
 

 

 

Årsmöte SVK Östra 
Datum: 28 mars 2021 
Plats: Digitalt, Zoom 
Tid: 13:00 
  

1 Ordföranden öppnar mötet 
Magnus Eklund hälsar medlemmarna välkomna och öppnar mötet. 

2 Justering av röstlängd  
Röstlängden bestod av 30 personer 

3 Val av ordförande för mötet 
Roger Lundkvist valdes till årsmötets ordförande. 

4 Val av sekreterare för mötet 
Frida Aldor valdes till årsmötets sekreterare. 

5 Val av 2 justerare, tillika rösträknare, som tillsammans med mötets ordförande 
justerar protokollet 
Bibbi Bonorden och Carl Arosenius. 

6 Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av avdelningens medlemmar. 
Samtliga som är närvarande på mötet är medlemmar och har därmed yttranderätt.   

7 Årsmötets behöriga utlysande 
Godkändes. 

8 Fastställande av dagordningen 
Dagordningen godkändes.  

9 Styrelsens verksamhetsberättelse med resultat- och balansräkning samt revisionernas 
berättelse. 
 
Verksamhetsberättelse Godkänns med tillägg för ev exteriörbedömningar som genomförts 
i SVK Ö. Styrelsen kontrollerar det och för in det i efterhand.  
Resultat- och balansräkningen Godkändes av årsmötet 
Revisionsberättelse Godkänns 
 

10 Fastställande av resultat- och balansräkning samt fastställande av styrelsens förslag till 
resultatdisposition 
Årsmötet beslutar att godkänna resultat och balansräkningen samt styrelsens förslag till 
resultatdisposition.  



 

 

11 Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit styrelsen. 
Inga uppdrag från föregående möte. 

12 Beslut om ansvarsfrihet till styrelsen 
Årsmötet beslutar ansvarsfrihet för styrelsen. 

13 Verksamhetsplan, rambudget och avgifter. 
 
A Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan – Godkändes av årsmötet, med tillägg 
för att utställningen i maj blir inställd och att ett BPH skall genomföras under juni.  
B Styrelsens förslag till rambudget - Godkändes av årsmötet.  
C Beslut om avgifter för kommande verksamhetsåret – oförändrade. Avser i första hand 
medlemsavgiften.  

14 Val av antal styrelseledamöter enligt §7  

Valberedningen föreslår 6 ordinarie. Årsmötet beslutade att godkänna valberedningens 
förslag till ordinarie styrelseledamöter.  

15 Val av antal suppleanter enligt §7  

Valberedningen föreslår 2 st suppleanter. Årsmötet beslutar att godkänna valberedningens 
förslag till antal suppleanter.  

16 Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt §7 samt 
beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning  

Valberedningens förslag 

Ordförande (Nyval 1 år)  
Lasse Savela  

Ordinarie ledamot  
Carl Arosenius, (vald 2020 på 2 år) 
Frida Aldor, omval 2 år 
Maria Hallström Ullmann, (vald 2020 på 2 år) 
Christer Malmqvist, (vald 2020 på 2 år) 
Bibbi Bonorden, (vald 2020 på 2 år) 
Kristina Ogeborg, nyval 2 år 

Suppleant (väljs på 1 år)  
Harri Kanerva  
Helene Hederstedt 

Beslut 

Årsmötet beslutar att välja Magnus Eklund till ordförande.  
Omröstningen genomfördes genom öppen omröstning.  
5 st väljer att avstå. En för att medlemmen har flyttat och är skriven inom annan 
lokalavdelning och är i och med detta inte längre formell medlem i Östra. Röstlängden 
justeras därför ner med en person till 30.  



 

 

Årsmötet beslutar att välja  
Carl Arosenius, (vald 2020 på 2 år) 
Frida Aldor, omval 2 år 
Maria Hallström Ullmann, (vald 2020 på 2 år) 
Christer Malmqvist, (vald 2020 på 2 år) 
Bibbi Bonorden, (vald 2020 på 2 år) 
Andrea Brännström, nyval 2 år 

Till suppleanter beslutar årsmötet att välja, med tjänstöringsordning enligt följande  
Harri Kanerva  
Helene Hederstedt 

 

17 Val av 2 revisorer och två revisorssuppleanter i styrelsen enligt §8. 
Ordinarie Maria Forss sammankallande (omval 1 år) 
Ordinarie Roger Lundkvist (omval 1 år) 
 
Revisor suppleant Arne Orrgård (omval 1 år) 
Revisor suppleant Ulf Rosberg (omval 1 år) 

18 Val av valberedning enligt §9. 
Heinz, sammankallande 1 år 
Peter von Ehrenheim, vald 2020 på 2 år  
Casimir Wrede, vald 2020 på 2år 

19 Beslut om omedelbar justering av punkterna 14–16. 
Årsmötet godkände direktreglering, punkterna godkändes. 

20 Övriga ärenden som av lokalavdelningens styrelse har hänskjutits till årsmötet, eller 
som av medlem anmälts till styrelsen för behandling på årsmötet 
Motion 1: Motion gällande ändring av giltlighet för eftersöksgrenarna.  
Styrelsen yrkar på avslag. Årsmötet beslutar att avslå motionen med hänvisning till att 
regelrevidering redan skett och att det i nuläget inte är en fråga för fullmäktige.  
Årsmötet beslutar att ge styrelsen i uppdrag att bereda frågan till kommande regelrevidering. 
Senast till nästkommande årsmötet redovisa för medlemmarna hur man avser att arbeta med 
förslaget.  
 
Årsmötet skickar med styrelsen att ta fram en kommunikationsplan för hur kommunikation 
skall ske med medlemmarna.  
 
 

21 Årsmötets avslutning 
Roger Lundkvist lämnar över till ordförande Magnus Eklund som tackar för väl genomfört 
möte. Magnus avslutar årsmötet. 
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Mötesordförande Roger Lundkvist 
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Justerare      
   


