Protokoll Invidzonens Årsmöte 2021 via videolänk
Tid och plats
Söndag 21 mars 2021, klockan 10.00–11:00 via videolänk.

Närvarande
23 st närvarande varav 21 st röstberättigade medlemmar, se bilaga 1.
På grund av tekniska problem kom det in en medlem senare. Från och med §8 blev det därför
21 st röstberättigade medlemmar totalt.

§ 1 Mötets öppnande.
Invidzonens ordförande Malin Widö hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

§ 2 Val av mötesordförande
Årsmötet valde Jens Lindh till mötesordförande.

§ 3 Val av mötessekreterare
Årsmötet valde Astrid Regemo till mötessekreterare.

§ 4 Val av två justerare tillika rösträknare
Årsmötet valde Mona Lundström och Annika Gustavsson till justerare tillika rösträknare.

§ 5 Godkännande av dagordningen
Årsmötet godkände dagordningen.

§ 6 Fastställande av röstlängd
Röstlängden fastställdes till 20 st röstberättigade t.o.m. §7, därefter 21st röstberättigade.
Deltagande vid årsmötet tillika röstberättigade se bilaga 1.

§ 7 Fråga om årsmötet utlysts i rätt ordning
I enlighet med stadgarna ska kallelse och dagordning anslås på föreningens hemsida senast fyra
veckor före årsmötet. 2021 utlystes årsmötet på Invidzonens webbplats den 5 februari 2021, i
Nyhetsbrev genom mejlutskick 5 februari 2021, i kalendariet på webbplatsen 5 februari 2021, mejl till
specialinbjudna 8 februari 2021.
Årsmötet fastställde att kallelse och dagordning hade utlysts i god tid i enlighet med stadgarna.
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§ 8 Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse
Invidzonens verksamhet från det gångna året föredrogs av generalsekreterare Cesilia
Karlsson Kabaca via en presentationsfilm baserad på Verksamhetsberättelsen för 2020.
Årsmötet noterade verksamhetsberättelsen beslutade att lägga den till handlingarna.

§ 9 Föredragning av styrelsens ekonomiska berättelse
Den ekonomiska berättelsen föredrogs av generalsekreterare Cesilia Karlsson Kabaca.
Årsmötet beslutade att lägga den ekonomiska berättelsen till handlingarna.

§ 10 Föredragning av revisionsberättelsen och fastställande av balansräkning
Revisionsberättelsen och balansräkningen föredrogs av den externa revisorn Josephine Fors
Grant Thornton.
Årsmötet noterade revisionsberättelsen samt fastställde balansräkningen.

§ 11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beslutade om ansvarsfrihet för styrelsen gällande verksamhetsåret 2020.

§ 12. Styrelsens förslag och medlemmars motioner
Inga motioner hade inkommit.

§ 13 Fastställande av verksamhetsplan och planerad budget
Invidzonens Verksamhetsplan 2021/2022 från det gångna året föredrogs av
generalsekreterare Cesilia Karlsson Kabaca via en presentationsfilm samt planerad
Budget 2022 via en filmad budgetgenomgång.
Årsmötet beslutade att fastställa Verksamhetsplan 2021/2022.
Årsmötet beslutade att fastställa planerad Budget 2022.

§ 14 Fastställande av medlemsavgift
Styrelsen förslag är att medlemsavgiften ligger kvar på 0 kr.
Årsmötet beslutade att fastställa medlemsavgiften till 0 kr för 2021/2022.

§ 15 Fastställande av eventuella arvoden till styrelse och revisor
Styrelsen föreslog att inget arvode ska utgå till styrelse och internrevisor då detta är ett ideellt
uppdrag som innebär ideellt engagemang.
Den auktoriserade revisorn är däremot en tjänst som föreningen måste ha och betalar enligt avtal.
Årsmötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag.
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§ 16 Val av ordförande i föreningen
Valberedningen föreslog Malin Widö till ordförande.
Årsmötet beslutar att välja Malin Widö till ordförande för Invidzonen under ett år till.
Ordförande
Malin Widö (sitter kvar som vald 1 år till)

§ 17 Val av övriga styrelseledamöter
Valberedningens förslag enligt nedan.
Ledamöter
Åsa Wilson (sitter kvar som vald 1 år till)
Peter Sjögren (sitter kvar som vald 1 år till)
Anders Carell (sitter kvar som vald 1 år till)
Anders Lütz (omval på 2 år)
Madelen Hedlund (omval på 2 år)
Suppleanter
Louise Alerfors (sitter kvar som vald 1 år till)
Marie Grundevik (nyval 1 år)
Avgående suppleant
Carina Lidén
Årsmötet beslutade att välja övriga styrelseledamöter enligt valberedningens förslag.

§ 18 Val av revisor och suppleant
Förslag enligt nedan.
Extern revisor Josefin Fors, Grant Thornton.
Revisorssuppleant Anna Hallqvist Hult.
Årsmötet beslutade att fortsätta använda Grant Thornton som extern revisor samt
omval av Anna Hallqvist Hult till revisorsuppleant.

§ 19 Val av valberedning
Styrelsens förslag enligt nedan.
Anna Lundqvist (omval på 2 år) och
Ingrid Pettersson Koivumaa (omval på 1 år)
Årsmötet beslutade välja valberedningens ledamöter enligt styrelsens förslag.
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§ 20. Utvärdering och revidering av arbetsordning
Malin Widö berättade att arbetsordningen reviderades och godkändes av styrelsen 23 februari 2021.
Årsmötet noterade arbetsordningen.

§ 21. Övriga frågor
Inga övriga frågor att behandla.

§ 22. Mötets avslutande
Mötets ordförande Jens Lindh förklarade årsmötet avslutat.
Ordförande Malin Widö tackade Jens Lindh för uppdraget som mötesordförande.
Styrelsesuppleant Carina Lidén, ej närvarade, avtackas vid ett senare tillfälle.
Vår nya styrelsesuppleant Marie Grundevik hälsades välkommen.

..........................

..........................

Jens Lindh

Astrid Regemo

Mötesordförande

Mötessekreterare

..........................

..........................

Mona Lundqvist

Annika Gustavsson

Justerare

Justerare

Deltagarlista bil 1
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