SVENSKA FYRSÄLLSKAPET

PROTOKOLL fört vid
Årsmöte 2020-06-28
Plats:

Antecknades, pga den rådande covid-19 pandemin, och därmed
sammanhängande restriktioner för mötessammankomster, att detta
årsmöte hållits i formen av ett virtuellt möte, utan närvaro av
personer. Antecknades vidare att underlag inför årsmötet, i enlighet
med stadgarna, tidigare utsänts per post till samtliga medlemmar,
tillsammans med tidningen Blänket 2020:1. Detta gäller allt underlag
utom revisionsberättelsen, valberedningens förslag samt förslag till
årsavgift för kommande verksamhetsår. I normalfallet presenteras
dessa i samband med mötets avhållande. Underlaget har denna gång,
på grund av den rådande situationen, i stället presenterats och hållits
tillgängligt på sällskapets hemsida sedan 2020-06-07. Från denna
tidpunkt har även en allmän beskrivning av styrelsens förslag till
genomförande av årsmötet, funnits på sällskapets hemsida.

Närvarande:

Se föregående punkt.

Öppnande

Se föregående punkt.

§ 1 Ordförande

Esbjörn Hillberg agerade som ordförande för mötet.

§ 2 Sekreterare

Mikael Engqvist agerade som sekreterare för mötet

§ 3 Justeringsmän

Mot ovanstående bakgrund, justeras protokollet av ordföranden
ensam.

§ 4 Mötets utlysning Se inledningen.
§ 5 Verksamhetsberättelsen

Verksamhetsberättelsen och den ekonomiska redogörelsen för 2019,
vilka har hållits tillgängliga enligt ovan, godkändes och lades till
handlingarna.

§ 6 Revisionsberättelsen

Revisionsberättelsen, vilken har hållits tillgänglig enligt ovan,
godkändes och lades till handlingarna. Antecknades att revisorerna
rekommenderade att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för det gångna
verksamhetsåret.

§ 7 Ansvarsfrihet

Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2019.

§ 8 Val av ordf.

Till ordförande på 1 år omvaldes Esbjörn Hillberg.

§ 9 Val av övriga
styrelseledamöter

Ann-Louise Gustavsson (nyval 2 år)
Björn Hedberg (fyllnadsval 1 år)
Tomas Berglund (fyllnadsval 1 år)
Mikael Engqvist (omval 2år)
Ulf Schloss (omval 2 år)
Tommy Öberg (omval 2 år)
Leif Elsby (1 år kvar)
Ingrid Sernbo kassör (1 år kvar)

§ 10 Val av revisorer Lena Ardbo (1 år kvar)
Monica Axman (omval 2 år)
Heléne Abenius (omval 2 år) suppleant
§ 11 Val av övriga

Redaktionskommitté
Maria Elsby, sammankallande (1 år kvar)
Leif Elsby (1 år kvar)
Hemsida/sociala medier
Ann-Louise Gustavsson sammankallande (nyval 2 år)
Johan Stiernspetz (nyval 2 år)
Ulf Tjerneld (nyval 2 år)
Programkommitté Stockholm
Ulf Schloss (omval 2 år)
Erik Sundström (omval 2 år)
Jan-Bertil Sölvin (omval 2 år)
Rolf Wänn (omval 2 år)
Christian Lagerwall (nyval 2 år)
Christer Nettelbladt, sammankallande (1 år kvar)
Marianne Brus (1 år kvar)
Anders Unosson (1 år kvar)
Programkommitté Västkust
Marie Tilosius, sammankallande (omval 2 år)
Ann Holmdahl (omval 2 år)
Göran Sernbo (omval 2 år)
Anna-Maj Toresson (omval 2 år)
Kurt Toresson (omval 2 år)
Programkommitté Gotland
Jan Ströberg, sammankallande (omval 2 år)
Lars Flemström (omval 2 år)
Göran Storm (omval 2 år)
Gunnar Sillén (1 år kvar)
Programkommitté Uppland
Anders Nylund (omval 2 år)
Gunnar Boman, sammankallande (1 år kvar)
Hans Fendin (1 år kvar)
Tommy Öberg (1 år kvar)

Samtliga val enligt §§ 8 – 11 ovan skedde enligt valberedningens förslag till årsmötet.

§ 12 Val av valberedning

Anders Unosson, sammankallande (omval 1 år)
Nisse Holmdahl (omval 1 år)
Marie Tilosius (omval 1 år)
Christian Lagerwall (nyval 1 år)

§ 13 Årsavgifter

Beslutades att årsavgifterna behålls oförändrade under
verksamhetsåret 2020, dvs:
Enskild medlem
Förening
Företag

200:250:1000:-

§ 14 Motioner

Antecknades att inga motioner att behandlas av årsmötet hade
inkommit till styrelsen.

§ 15 Övriga frågor

I normala fall brukar årsmötet avslutas med en presentation av
mottagare av utmärkelsen Årets VIPP. På grund av rådande
omständigheter kommer detta att ske senare i annan ordning.
Avslutningsvis framförde ordföranden sällskapets varma tack till
samtliga ledamöter för deras insatser i föreningen under det gångna
verksamhetsåret, till valberedningen för ett genomarbetat förslag
samt ett speciellt tack riktades till Lennart von Post, som avgår efter
att ha varit styrelseledamot i 10 år.

Göteborg den 28 juni 2020

__________________
Mikael Engqvist
Sekreterare

_________________
Esbjörn Hillberg
Ordförande

