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§ 1 Ordförande Monica Näslund förklarade stämman öppnad och
hälsade alla varmt välkomna.

§2 Föreningsstämman inleddes med parentation över avlidna
medlemmar under verksamhetsåren 2021 – 2022. Parentationen
hölls av skol- och studentpräst Daniel Gilberg och som avslutade
med Bo Zetterlinds dikt ”Döden tänkte jag mig så”.

§ 3 Marianne Lundström valdes att leda stämman, Margaretha
Johansson att vara sekreterare.

§ 4 Till justerare valdes Kenneth Hägglund och Sonia Seidevall.

§ 5 Dagordningen godkändes.

§ 6 Utlysandet av årsmötet enligt stadgarna godkändes.

§ 7 Verksamhetsberättelsen för 2021 lästes upp och godkändes.

§8 Bokslutet för 2021 gicks igenom . Resultat och balansräkning
godkändes.

§ 9 Revisionsberättelsen föredrogs.

§ 10 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

§ 11 Inga motioner hade inkommit.

§ 12 Antalet styrelseledamöter fastställdes till sju.

§ 13 Till ordförande på ett (1 år) valdes Monica Näslund.

§ 14  Följande val av styrelseledamöter för 2022 gjordes:

För två (2 år) Margaretha Johansson (omval).

          ” Gunilla Bladh (omval).

         ” Hele´n  Östmar Rosdahl (nyval 1 år)



För två (2 år) Margaretha Wågberg (nyval , har tidigare
fungerat på styrelsebeslut i väntan på årsmöte)

Kvarstår ett (1 år) Allghe Tjernberg

        ” Håkan Bengtsson

§15 Val av revisorer:

För två (2 år) Lisbeth Sundin

Kvarstår ett (1 år)  Bertil Johansson

§ 16 Beslutades att styrelsen fortsätter att vara valberedning.

§ 17 Beslutades om fortsatt medlemsavgift på hundra (100) kronor.

§ 18 Beslutade om oförändrat arvode till styrelsen.

§ 19 Inga övriga frågor.

§ 20 Avslutningsvis tackade ordförande medlemmar och styrelse för
det gångna året och informerade medlemmarna om en eventuell
resa till Skellefteå och Sarahuset till hösten och att vi är välkomna
att delta i Föreningen Nordens konstresa i början av juni.

Inger Österlund skulle underhålla med läsarsånger, men detta fick
ställas in pga sjukdom. Vi fick höra hennes skönsång via inspelning
istället. Hon är välkommen vid ett senare tillfälle.
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