Årsmöte Alopeciförbundet Sverige
Tid och plats
Söndag 13 september kl 11:00 2020, Park Inn by Radisson, Solna
Personer närvarade: 8
1. Årsmötets öppnande
Ordförande Cecilia Flygare öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
2. Val av mötesordförande
Emma Hult valdes till mötesordförande.
3. Val av mötessekreterare
Sittande sekreterare Lotta Grahn valdes av mötet.
4. Fastställande av röstlängd
Mötesordförande fastställde röstlängden till 8 personer.
5. Val av protokolljusterare tillika rösträknare
Årsmötet valde Aksana Tapia Johannson till justerare av protokollet.
6. Godkännande av mötets stadgeenliga utlysande
Årsmötet godkände att årsmötet varit stadgeenligt utlyst.
7. Godkännande av dagordning
Årsmötet godkände dagordningen.
8. Föregående årsmötesprotokoll
Cecilia läste upp förra årets protokoll. Mötet godkände förra årets protokoll.
9. Verksamhetsberättelse för 2019
Cecilia Flygare redogjorde för verksamhetsberättelsen 2019 och den lades till handlingarna.
10. Ekonomisk redovisning
Kassör Britt-Marie Hultqvist gick igenom ekonomin och budget för förra årets läger. Mötet godkände den
ekonomiska redovisningen.
11. Revisionsberättelse
Emma Hult läste upp revisorsberättelsen för 2020 där det framgick att revisorn ansåg ekonomin vara var
utan anmärkning. Årsmötet beviljar att pengarna som är över från 2019 går över till 2020 års budget.
Revisorsberättelsen lades till handlingarna.
12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet av årsmötet. Sittande styrelse deltog inte i omröstningen av ansvarsfrihet.
13. Verksamhetsplan
Verksamhetsplanen gäller 2020/2021 på grund av att året 2020 har påverkats av coronatider och att
årsmötet därför flyttades till hösten 2020.

Förslag till verksamhetsplan är a tt förbundet ska genomföra familjelägret 2021 som inte blev av 2020 samt
att styrelsen ser över hur förbundets framtid kommer att se ut. Årsmötet godkänner verksamhetsplanen.
14. Förslag på budget
Kassör Britt-Marie Hultqvist redogjorde för 2021 års budget. De fondpengar som ansökts för familjelägret
2020 får flyttas till 2021 om lägret håll innan maj månads utgång.
Årsmötet godkände budgeten för 2021.
15. Val av ordförande
Cecilia Flygare valdes till ordförande till nästa extra årsmöte 2020.
16. Val av ledamöter inklusive suppleanter
Mötet godkände att:
Lotta Grahn väljs till nästa extra årsmöte 2020
Emma Hult (1 år)
Nyval: Aksana Tapia Johannson (1 år)
Nyval: Ann Elg Kjellberg (1 år)
Cumja Nordanstad avgår 2020
Anette Hjörnered avgick februari 2020
Renée Sjögren avgick februari 2020
17. Val av revisorer
Årsmötet godkände att Jan-Erik Johansson fortsätter vara revisor.
18. Val av valberedning
Årsmötet valde Per-Ole Hultqvist till valberedare.
19. Fastställande av medlemsavgift
Årsmötet beslutar att samma medlemsavgifter som förra året kommer gälla 2021.
20. Proposition/styrelsens förslag
Inget förslag har inkommit.
21. Inkomna motioner
Inga motioner har kommit in.
22. Övriga frågor
Styrelsen tackade de ledamöter som avgått under året.
23. Mötets avslutande
Mötesordförande avslutade årsmötet.
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Lotta Grahn, Protokollförare
Cecilia Flygare, Ordförande
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Justeras av Aksana Tapia Johannson

