
 

Protokoll från årsmöte med Jämt-Brasilianska Vänskapsföreningen 

den 27 september 2021 via Zoom. 

 

1 Årsmötets öppnande 

 Ordförande Margareta Winberg förklarade årsmötet öppnat. 

 

2 Parentation 

 Ordförande pålyste en tyst minut för att hedra bortgångna Tomas Palmgren och Per 

 Stjernström. 

 

3 Hälsning från Abrigo 

 Stefan Martinsson vid Abrigo skulle ha medverkat men uppkopplingen misslyckades. 

 

4 Fastställande av dagordning 

 Förslag till dagordning presenterades. Beslutades att p 22-26 flyttas till kommande möte. 

 

5 Närvarande medlemmar 

 Vid mötet deltog 11 medlemmar. 

 

6 Frågan om mötet kallats i laga ordning 

 Mötet beslutade att årsmötet sammankallats i behörig ordning. 

 

7 Val av mötesordförande 

 Till ordförande för mötet valdes Margareta Winberg. 

 

8 Val av mötessekreterare 

 Till sekreterare för mötet valdes Bertil Jakobsson. 

 

9 Val av justerare tillika rösträknare 

 Till justerare valdes Gudrun Olsson. 

 

10 Verksamhetsberättelse 

 Ordförande presenterade verksamhetsberättelsen för 2020 som godkändes av årsmötet. 

 

11 Ekonomisk redogörelse 

 Ordförande redovisade det ekonomiska läget som visar ett underskott på 36 400:- och en 

 utgående balans på 97 349:-. Redogörelsen läggs till handlingarna. 

 

12 Revisorernas berättelse 

 Revisionsberättelsen föredrogs av Bertil Jakobsson. Revisorerna tillstyrker att resultat- 

 rapporten och balansräkningen fastställs och att styrelseledamöterna beviljas ansvarsfrihet 

 för verksamhetsåret. 

 

13 Fastställande av resultat- och balansräkning 

 Årsmötet beslutade fastställa resultat- och balansräkningen och med godkännande lägga 

 bokslutet till handlingarna. 

 

14 Beslut om ansvarsfrihet 

 Årsmötet beslöt bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året. 

 

 



15 Beslut om årsavgift 

 Årsmötet beslutade att årsavgiften skall vara oförändrad 200 kr för enskild medlem och 

 300 kr för familj. 

 

16  Val av ordförande på två år 

 Mötet beslutade att till ordförande för ytterligare två år utse Margareta Winberg. 

 

17 Val av två ledamöter på två år samt en ledamot på ett år 

 Mötet beslutade enligt valberedningen förslag. Kassör Mats Engman, Per Åsling och 

 Elisabet Sandler väljs på två år och sekreterare Siv Gahlin väljs på ett år. 

 

18 Val av tre suppleanter på ett år 

 Valdes Mona Herrström och Ingegerd Engman. 

 

19 Val av två revisorer 

 Valdes Sven-Erik Paulsson på två år och Gudrun Olsson på ett år. 

 

20 Val av en revisorssuppleant på ett år 

 Ingen revisorssuppleant utsedd. 

 

21 Val av valberedning 

 Valdes Marianne Stålberg och Eva Larsson. 

 

22 Övriga frågor 

 Planerad hälsning från Abrigo med Stefan Martinsson uteblev. Avtackades avgående 

 ledamöterna  Agneta Åstrand och Bertil Jakobsson. Noteras att Marianne Stålberg har värvat 

 två nya medlemmar. 

 

23 Avslutning 

 Ordförande avslutade mötet. 
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