SVERIGES
.

FÄNGELSE

Protokoll årsmöte

Föreningen Fängelsemuseet i Gävle
Gävle den 16 februari 2022

MUSEUM

§1

Årsmötet öppnas av ordförande Mikael Hammarstrand kl. 18.00

§2

Mötet fastställer utskickad dagordning.

§3

Mötet väljer Mikael Hammarstrand till ordförande för mötet.

§4

Mötet väljer Desirée Kjellberg till protokollsekreterare.

§5

Mötet väljer Yvonne Persson och Katarina Kallings tilljusterare, tillika rösträknare för
&

årsmötet.

§6

Mötet fastställer att mötet utlysts i enlighet med stadgarna.

§7

Mötet fastställer röstlängd i enlighet med bilaga 1.

§8

Desirée Kjellberg redogör för Verksamhets- och Förvaltningsberättelsen/ som godtas.

§9

Revisionsberättelsen genomgås och godtas.

§10

Mötet beslutar ansvarsfrihet för styrelsen.

§11

Valberedningen föreslår att Mikael Hammarstrand väljs till föreningens styrelseordförande.
Mötet beslutar att till föreningsordförande välja Mikael Hammarstrand på 1 år.

§12

Valberedningen föreslår årsmötet att till föreningsstyrelsen välja följande personer: Peder
Mellander, Monica Quadt, Roger Vidén och Hans Lindholm Öjmyr.
Årsmötet beslutar

att till styrelseledamot välja Peder Mellander på 2 år.
att till styrelseledamot välja på Monica Quadt 2 år.

att till styrelseledamot välja Roger Vidén på 2 år.
att till styrelsesuppleant välja Hans Lindholm Öjmyr på 2 år.
Övrig ordinarie ledamöter valda till årsmötet 2023 är Eva Granström, Mats Öström och Ulla
Ejemar.
§13

Mötet väljer Mats Svedberg, som ordinarie revisor på 1 år, med suppleant Mikael Johansson
på 1 år. Båda från Aktiv Revision.

§14

Mötet väljer Anders Hedin och Emelie Lundin til! valberedare. Anders Hedin är
sammankallande.

§15

Desirée Kjellberg redogör för verksamhetsplan och budget, som godtas.

§16

Mötet beslutar att ge styrelsen mandat att vid nästkommande styrelsemöte fatta beslut i
frågan om eventuell höjning av medlemsavgiften.

§17

Mötet konstaterar att ställda motioner saknas.

§18

nga övriga ärenden.

§19

Valberedningen lyfter frågan om den tomma suppleantposten, som bör användas för att få in
nya styrelsemedlemmar. De vill gärna få fler förslag på personer till denna post till nästa
årsmöte!

§20

Mötesordförande Mikael Hammarstrand tackar alla närvarande och förklarar årsmötet
avslutat kl 18.52.

Mikael Hammarstrand
Mötesordförande
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Justera re
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Desirée Kjellberg

Mötessekreterare

Katarina Kallings
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Bilaga 1.
Röstlängd, årsmöte år 2022
GärdFolkesdotter
Emelie Lundin

Roger Vidén
Peder Mellander
Mikael Hammarstrand
Eva Granström

Monika Quadt

Hans Lindholm Öjmyr
Desirée Kjellberg
Katarina Kallings
Peter Stjerndorff
Anders Hedin
Yvonne Persson

