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Protokoll fört vid Livsgnistans årsmöte 2020-02-27
1.

Välkomna
Föreningens tf Ordförande Lena Lundqvist hälsade välkommen och öppnade mötet.

2.

Fråga om kallelsen skett enligt stadgarna
Årsmötet godkände att kallelse skett enligt stadgarna.

3.

Fastställande av dagordning
Dagordningen gicks igenom och godkändes med en korrigering av en felaktighet.

4.

Val av ordförande och sekreterare för mötet
Till mötesordförande valdes Håkan Engman och till sekreterare valdes Marita Larsson.

5.

Val av två protokolljusterare som jämte ordförande skall justera
protokollet
Till protokolljusterare valdes Leif Kinander och Kjell Andersén.

6.

Redogörelse för föregående års verksamhetsår
Mötesdeltagarna fick möjlighet att läsa igenom verksamhetsberättelsen dessutom visade
Lena Lundqvist bilder från 2019 års verksamhet.

7.

Revisionsberättelse
Kassören redogjorde kort för föreningens ekonomi. Revisionsberättelsen lästes upp och
godkändes av årsmötet.

8.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beslutade att ge Livsgnistans styrelse ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

9.

Val av föreningens ordförande tillika styrelsens ordförande
Lena Lundqvist valdes till ordförande på 1 år

10.

Val av 3 st ledamöter på två år och 2 ledamöter på 1 år
Johan Nyström valdes till ledamot på 2 år
Sonia Ekman valdes till ledamot på 2 år
Gunilla Norberg valdes till ledamot på 2 år
P-A Forsbacka valdes till ledamot på 1 år
Liza Alexandersson valdes till ledamot på 1 år

11.

Val av en revisor för 1 år
Årsmötet beslutade att anlita en extern revisor för räkenskapsåret 2020.

12.

Val av valberedning för 1 år
Ingrid Jonsson valdes på 1 år

13.

A. Motioner
Inga motioner hade inkommit.
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13.

B. Val av firmatecknare
Till firmatecknare valdes Lena Lundqvist och kassören Börje Jakobsson att teckna
föreningen, tillsammans eller var och en för sig.

14.

Övriga frågor
En fråga ställdes om en eventuell resa var planerad till 2020. Styrelsen informerade
årsmötet att beslut ska tas i styrelsen under våren.

15.

Avslutning
Årsmötet avslutades med tack för visat intresse.

Ordförande:
...............................................................................
Håkan Engman

Justeras:

Justeras:

...............................................................................
Leif Kinander

...............................................................................
Kjell Andersén

