SVENSKA FYRSÄLLSKAPET

PROTOKOLL fört vid
Årsmöte 2021-03-24
Plats mm:

Antecknades, pga den rådande covid-19 pandemin, och därmed
sammanhängande restriktioner för mötessammankomster mm, att
styrelsen beslutat att årsmötet ska hållas i skriftlig form och utan
fysisk närvaro. Antecknades vidare att kallelse och underlag inför
årsmötet, i enlighet med stadgarna, tidigare utsänts per post till
samtliga medlemmar tillsammans med tidningen Blänket 2021:1.
Detta gäller samtligt underlag utom revisionsberättelsen,
valberedningens förslag, förslag till årsavgift för kommande
verksamhetsår, samt eventuella motioner. I normalfallet presenteras
detta underlag 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 2021-02-28. I
såväl kallelsen i Blänket, som i samband med presentationen av
kompletterande underlag på hemsidan, har en allmän beskrivning av
genomförandet av årsmötet givits samt även hur medlemmarna kan
framföra synpunkter mm inför årsmötet.

Närvarande:

Se föregående punkt.

Öppnande

Se föregående punkt.

§ 1 Ordförande

Ulf Schloss agerade som ordförande för mötet.

§ 2 Sekreterare

Mikael Engqvist agerade som sekreterare för mötet.

§ 3 Justeringsmän

Anders Unosson utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 4 Kallelse till mötet

Se inledningen.

§ 5 Verksamhetsberättelse mm

Verksamhetsberättelsen och den ekonomiska redogörelsen för 2020,
vilka båda har hållits tillgängliga enligt ovan, godkändes och lades
till handlingarna.

§ 6 Revisionsberättelse

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 2020.

§ 8 Val av ordf.

Till ordförande på 1 år valdes Jan Olsén.

§ 9 Val av övriga
styrelseledamöter

Björn Hedberg, omval 2 år
Tomas Berglund, omval 2 år
Leif Elsby, omval 2 år
Ingrid Sernbo, omval 2 år
Mikael Engqvist, 1 år kvar
Ulf Schloss, 1 år kvar
Ann-Louise Gustafsson, 1 år kvar
Tommy Öberg, 1 år kvar

§ 10 Val av revisorer

Monica Axman, 1 år kvar
Helena Olsson Svärdström, nyval 2 år
Heléne Abenius, suppleant, 1 år kvar

Samtliga val enligt §§ 8 – 10 ovan skedde enligt valberedningens förslag till årsmötet.
§ 11 Regionstyr mm

Antecknades att val avseende kommittéer och arbetsfördelningen
inom styrelsen mm, enligt sällskapets stadgar i första hand
beslutas av sällskapets styrelse.

§ 12 Val av valberedning

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

§ 13 Årsavgifter

Beslutades att årsavgifterna behålls oförändrade under
verksamhetsåret 2021, 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.
Framförde ordföranden sällskapets varma tack till samtliga ledamöter
för deras insatser i föreningen under det gångna verksamhetsåret,
samt till valberedningen för ett väl genomarbetat förslag.
Till sist riktades en särskild tanke till Fyrsällskapets grundare, tillika
dess ordförande i hela 24 år, Esbjörn Hillberg, som tragiskt hastigt
lämnat oss den 28 september 2020. Utan honom och hans hängivna
insatser och engagemang hade Fyrsällskapet inte på något sätt varit
den organisation den är idag. Vi är honom ett stort tack skyldig och

hans minne ljust bevarat. Vår ledstjärna är att föra hans arbete vidare
i samma entusiastiska anda.
Stockholm den 24 mars 2021
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