Protokoll
fört vid Varbergs Föreningsservice, org.nr 849600-4345, årsmöte, tisdag den 12 april 2022 i
Folkets Hus.
Närvarande: 18 personer

Årsmötets öppnande
Ordförande Micael Hagsten hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

§ 1 Upprop och fastställande av röstlängd för mötet
12 föreningar var representerade med befullmäktigad ledamot. Röstlängden fastställdes via
upprop. (Bilaga 1)

§ 2 Godkännande av kallelse till årsmötet
Kallelsen anslogs via annons i Varbergs Posten 9:e mars och Hallands Nyheter lördagen den
12:e mars. Aviserades också på Varbergs Föreningsservice hemsidan den 9:e mars.
Kallelse skickades ut till samtliga medlemmar via e-post den 11:e mars med en påminnelse
den 28:e mars. Årsmötet godkände kallelsen.

§ 3 Dagordningens godkännande
Årsmötet godkände dagordningen.

§ 4 Val av mötesfunktionärer
a) Ordförande:
Till ordförande för årsmötet valdes Ulf Nilsson
b) Sekreterare:
Till sekreterare för årsmötet valdes Frida Javaheri

§ 5 Val av två protokollsjusterare/rösträknare
Till protokolljusterare/rösträknare valdes Mikael Wallner och Janne Engblom.

§ 6 Styrelsens verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelsen samt utvärdering av mål- och verksamhetsplan genomgicks.
Dessa godkändes och lades till handlingarna.
Balans- och resultaträkning genomgicks och fastställdes. (bilaga 2 och 3)

§ 7 Revisorernas berättelse
Revisor Marie Svensson föredrog revisorernas berättelse. Berättelsen godkändes och lades till
handlingarna.

§ 8 Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
Årsmötet gav enhälligt den avgående styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

§ 9 Styrelsens förslag till stadgeändring
Årsmötet sa enhälligt JA till den föreslagna stadgeändringen. (Bilaga 4)
§ 10 Val av:
a) Val av ordförande på 1 år för 2022
Micael Hagsten omvaldes till ordförande

b) Val av 2 ordinarie ledamöter för 2 år
Nyval av Inger Carlsson
Nyval av Johannes Persson
Hans-Eric Bengtsson, kvarstående 1 år
Lars Grimbeck, kvarstående 1 år
c) Val av en suppleant på 1 år för 2022
Nyval av Dennis Kartler

d) Val av revisorer på 1 år för 2022
Omval av Varbergs Revisionsbyrå AB
Omval av Håkan Collin
Val av revisorssuppleant för 2022
Omval av Roy Silverby

e) Val av valberedning för 2022
Omval av Lennart Nilson
Omval av Elisabeth Otterdahl
En tredje person till valberedningen saknas. Årsmötet beslutade att ge Styrelsen i uppdrag
att hitta en tredje person till Valberedningen
§ 11 Behandling av förslag som styrelsen vill bringa mötet och behandling av motioner
Inga förslag eller motioner hade inkommit.

§ 12 Fastställande av mål- och verksamhetsplan för 2022
Ny mål- och verksamhetsplan för 2022 presenterades som sedan fastställdes. (bilaga 5)

Beslut om medlemsavgift för 2022
Årsmötet beslutade att lämna medlemsavgiften oförändrad. Medlemsavgift för 2022 är 300 kr
för medlemsförening utan personal samt till 800 kr för medlemsförening som har personal
placerad i sin förening.

Budget för 2022
Ordförande gick igenom budgetförslaget. Ordförande kommenterade satsningen av
kompetenshöjning av Föreningsservice personal samt satsning på marknadsföring.
Den föreslagna budgeten antogs. (bilaga 6)

§ 13 Övriga frågor
Frågan om punkten ”övriga frågor” ska vara med i dagordningen eller inte dök upp.
Ordförande Ulf Nilsson meddelade att detta får styrelsen se över, men att vi idag lämnar
dagordningen enligt utskrivet i stadgarna.

§ 14 Avslutning
Ordförande tackade mötesdeltagarna för visat intresse och förklarade mötet avslutat.
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