
Vattenfalls Veteraner i Öst 
Årsmöte den 28 oktober 2020 

 
1. Mötets öppnande 

Ordförande Jan-Larry Holmberg öppnade mötet och hälsade 21 medlemmar välkomna till 
ga Folkets Hus i Motala. 

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 
Till ordförande för mötet valdes Stig Emtesten och till sekreterare valdes Elisabeth 
Johansson. 

3. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare 
Till protokolljusterare, tillika rösträknare valdes Anders Högberg och Lilian Hedlund. 

4. Fråga om kallelse till årsmötet skett i behörig tid. 
Mötet ansågs utlyst i behörig tid. 

5. Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes. 

6. Styrelsens verksamhetsberättelse, 
7. Ekonomisk berättelse, 
8. Revisionsberättelse, 
9. samt fastställande av resultat- och balansräkning, godkändes. 
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019. 
11. Fastställande av budget för 2020 

Kassören redogjorde för en i ”corona-tider” mycket bantad budget. 
12. Fastställande av medlemsavgift för 2021 

Mötet beslutade att medlemsavgiften för 2021 skall vara oförändrad 200:-/år. 
13. Förslag till medlemsavgift för 2022 

Styrelsen återkommer med förslag till medlemsavgift för 2022 till årsmötet 2021. 
14. Val av ordförande på 1 år. 

Till ordförande på ett år valdes Jan-Larry Holmberg. 
15. Val av två (2) styrelseledamöter på två (2) år. 

Till styrelseledamöter på två (2) år valdes Elisabeth Johansson (omval) och Bo Lönn 
(nyval). 

16. Val av två (2) styrelsesuppleanter på ett (1) år 
Till styrelsesuppleanter på ett (1) år valdes Eva Axelsson (omval) och Lisbet Tendler 
(omval). 

17. Val av en (1) revisor på två (2) år. 
Till revisor valdes Kjell Wadsby två (2) år. 

18. Val av (1) revisorsuppleant på ett (1) år 
Till revisorsuppleant på ett (1) år valdes Anne-Maj Persson. 

19. Val av valberedning på ett (1) år. (två personer) 
Till valberedning valdes Anders Högberg och Klas-Göran Andersson. 

20. Fråga om stadgeändring 
Styrelsens förslag till stadgeändring avseende ”§4 Föreningens styrelse” godkändes av 
mötet. 

21. Övriga frågor 
Inga övriga frågor fanns. 

22. Mötets avslutning 
Ordf Stig Emtesten avslutade mötet. 
 
Efter mötet avtackades Folke Löfgren som slutar i styrelsen och flyttar från Motala med en 
blomma. 
Föreningen bjöd på kaffe och smörgås. 
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