
Protokoll från Aktion Rädda Vätterns årsmöte den 18 maj 2020. 

Mötet sker digitalt via Zoom. 

§1. Lisa Lennartsson öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 

 

§2. 33 medlemmar är inloggade och röstlängden fastställs. 

 

§3. Val av presidium för årsmötet: 

Ulla Kjellander väljs till ordförande för årsmötet. Ann-Sofie Olausson väljs till teknisk 

medhjälpare till ordföranden. Christer Haagman väljs till sekreterare. 

 

§4. Caroline Millberg och Magnus Nordqvist utses att justera protokollet. 

 

§5. Fastställande av att kallelsen har skett korrekt: 

Alla medlemmar har fått information via e-post, sms eller brev att årsmötet ska äga 

rum digitalt och att det krävs en anmälan via e-post för att kunna delta. Kallelsen har 

därefter skickats ut med e-post senast den 4 maj 2020.  

Årsmötet beslutar att kallelsen har skett korrekt. 

 

§6. Dagordningen fastställs. 

 

§7. Lisa Lennartsson presenterar verksamhetsberättelsen för 2019.  

Christer Haagman kompletterar med vad som hänt efter årsskiftet.  

Årsmötet lägger verksamhetsberättelsen till handlingarna. 

 

§8. Kassör Bengt Eriksson redovisar den ekonomiska ställningen med resultat- och 

balansrapport. Årsmötet lägger den ekonomiska berättelsen till handlingarna.  

 

§9. Revisor Gunilla Högberg läser upp revisorernas berättelse. Årsmötet lägger 

berättelsen till handlingarna. 

 

§10. Årsmötet beslutar att ge styrelsen ansvarsfrihet för 2019 i enlighet med 

revisorernas förslag. 

 

§11. Årsmötet beslutar att medlemsavgiften för 2021 ska vara oförändrad: 

100 kr för enskild medlem, 300 kr för föreningar och 500 kr för företag.  

 

§12. Årsmötet beslutar att godkänna styrelsens förslag till verksamhetsplan och 

budget. 

 

§13. Årsmötet beslutar att arvoden och ersättningar ska utgå oförändrat enligt 

följande principer: 

a) Inga arvoden betalas ut för styrelsearbete eller andra förtroendeuppdrag. 



b) För resor i föreningens tjänst ersätts kostnader i kollektivtrafik eller 18,50 kr/mil vid 

användning av privatbil. 

c) Andra ersättningar, t ex förlorad arbetsinkomst, kan betalas ut om styrelsen beslutar 

att det behövs. Det har hittills inte skett. 

 

§14. Val av ordförande och styrelse för Aktion Rädda Vättern: 

a) Årsmötet väljer Lisa Lennartsson till ordförande med en mandattid på ett år. 

b) Årsmötet väljer Bengt Eriksson till styrelsen med en mandattid på ett år. 

c) Årsmötet väljer Ann-Sofie Olausson, Eva Andersson, Lena Dahlvret och Roland 

Thörnqvist till styrelsen med en mandattid på två år. 

Samtliga val sker enhälligt med acklamation.  

Caroline Millberg, Christer Haagman och Rune Olsson kvarstår i styrelsen och har ett år 

kvar på sina mandat. 

 

§15. Val av revisorer med en mandattid på ett år: 

Årsmötet väljer Gunilla Högberg och Jan Johansson till revisorer. 

Årsmötet väljer Jan Grounes till revisorssuppleant. 

 

§16.  Val av valberedning med en mandattid på ett år:  

Årsmötet väljer Lena Haagman, Herman Donnér och Camilla Linusson till valberedare. 

Lena Haagman utses till sammankallande i valberedningen.  

 

§17. Aktion Rädda Vätterns årliga miljöpris till någon eller några som bidrar till att 

förbättra miljön i Vätterbygden brukar delas ut i samband med årsmötet. Styrelsen har 

inför dagens årsmöte föreslagit att utdelningen ska skjutas fram till senare i höst. 

Årsmötet beslutar dock att förslag på pristagare ska tas in snarast och att styrelsen ska 

dela ut miljöpriset i sommar. 

 

§18. Årsmötet antar, med några redaktionella ändringar, utskickat förslag till 

uttalande: ”Stoppa granatbeskjutningen av norra Vättern”. 

 

§19. Lisa Lennartsson tackar för förnyat förtroende för sig och styrelsen. 

Mötesordföranden avslutar mötet och tackar för deltagandet. 

 

Sekreterare: 
 

______________________________ 

Christer Haagman 

 

 Justeras: 
 

______________________________                   _______________________________ 

Caroline Millberg         Magnus Nordqvist 


