
 
 

 

MÅNDAGEN 22 MARS 2021 KL. 18:00 DIGITALT VIA TEAMS 

 

 
§ 1    Mötets öppnande: Mats Landholm hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 
 
§ 2   Mötesfunktionärer: Till mötesordförande valdes Caroline Sten, till 

protokollssekreterare Karin Magnholt och till justerare tillika rösträknare Julia Berg och 
Åsa Clomén Nyström. 

 
§ 3   Mötets utlysande: Mötet anses behörigt utlyst.  
 
§ 4  Fastställande av dagordning. Dagordningen fastställdes (Bilaga 1).  
 
§ 5  Fastställande av röstlängd. Bestod av anmälningslistan (37 personer) som lästes upp 

för mötet av Anders Botvidsson (Bilaga 2).  
 
§ 6  Verksamhetsberättelse. Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till 

handlingarna (Bilaga 3).  
Årsredovisning. Förvaltningsberättelsen gicks igenom med möjligheter till 
kommentarer (Bil 4). Berättelsen godkändes av mötet.  

 
§ 7  Revisorernas berättelse: Konstaterades att revisionsberättelsen gjord av Christina 

Suvander, godkänd revisor på Ernst&Young, tillstyrker ansvarsfrihet för räkenskapsåret 
2020. Mötet beslutade att lägga revisionsberättelsen till handlingarna (Bil 5). 

 
§ 8  Ansvarsfrihet: Efter att har hört revisionsberättelsen och en längre diskussion förts 

kring Erik Gustafsson-fonden och styrelsens hantering av fonden under föregående års 
översyn av föreningens ekonomi beslutade mötet att efter votering med resultatet 15 
ja mot 11 nej ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.  

 
§ 9  Ordförande för 2021: Till ordförande i KFUM Örebro under 2021 valdes Mats 

Landholm. 
       
§ 10  Styrelseledamöter: 

För en mandatperiod av två år nyvaldes Agneta Blom och Ingela Fredriksson samt 
omvaldes Magnus Björk och Katarina Bååth.  
Kvarstående ledamöter, valda på två år 2020: Julia Berg, Saida Kamran och Daniel 
Johansson.  
 

§ 11 Ordinarie revisor:  
Till ordinarie revisor valdes arvoderad godkänd revisor från Ernst &Young. 

 
§ 12 Revisorssuppleanter:     

Ersättare för revisor utses av den part som styrelsen utser till revisor för föreningen.  
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§ 13 Valkommitté:    

Till valkommitté inför 2022 valdes Lasse Hellstrandh (sammankallande), Kristin 
Jacobsson och Lars-Erik Gustafsson.  

 
§ 14 Medlemsavgifter 2022:     

Medlemsavgiften fastställdes till oförändrat, 50 kr per medlem.  
 
§ 15 Propositioner: 
 

Proposition 1 (se bil 1).  

Styrelsen för KFUM Örebro föreslår ändring i stadgar §2 
 
För att stadgeändringar ska falla i kraft krävs beslut med 2/3 majoritet vid två på 
varandra följande föreningsmöten. Propositionen bifölls vid årsmötet 2020. För att 
stadgeändringen ska träda i kraft krävs bifallande beslut även vid årsmötet 2021.  
 
Årsmötet beslutade att bifalla proposition 1. 

 
§ 16 Motioner:  

Inga motioner inlämnade.  
 
§ 17 Övriga frågor:  

Diskussion kring beslutsfattande om körverksamheten i Örebro. KFUM Voxettes 
ordförande Carolina Wittenfelt framförde att diskussionen som fördes under § 7 
räckte för dagen men önskade att föreningens nya styrelse fortsätter diskussionen 
med Voxette under verksamhetsåret.  

 
§ 18 Mötets avslutning: Mötesordförande Caroline Sten tackade för visat intresse och Mats 

Landholm förklarade 2021 års årsmöte för avslutat.  
 

Örebro 22 mars 2021 

Mötesordförande 

 

 

Caroline Sten 

 

Vid protokollet:    Justeras:  
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