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KamraToff Årsmöte 2020 och 2021 

 

Dag: Onsdag, 2021-04-21. 

Tid: 16.00 ~ 16.35. 

Plats: Digitalt möte på Teams. 

 

 

1. Mötets öppnande 

PG Persson hälsade samtliga välkomna till KamraToff årsmöte för 2020 och 2021 och 

öppnade mötet.  

 

Mötet inleddes med att PG Persson läste upp namnen på bortgångna medlemmar som 

rapporterats 2019 och 2020 (bilaga1). Dessa hedrades med en tyst minut.  

 

Då pandemin med dess restriktioner gjort det omöjligt att träffas fysiskt omfattar detta möte 

således båda verksamhetsåren 2019 och 2020. 

All röstning på ordinarie årsmötespunkter har genomförts digitalt eller per brev och var 

således redan genomförd. Förfarandet har fungerat bra. Totalt har 51 medlemmar röstat varav 

49 st. digitalt och 2 st. per brev. Röstningen har till alla delar utfallit med resultatet 51 mot 

noll enligt redovisning i bilaga (bilaga 0). 

 

2. Mötets behöriga utlysning 

Mötet befanns vara behörigen utlyst i KamraTnytt och på hemsidan samt via mail. 

 

3. Behandling av fullmakter 

Inga fullmakter fanns att behandla. 

 

4. Fastställande av dagordning och deltagarförteckning 

Dagordningen fastställdes. Deltagarförteckning med totalt 28 deltagare upprättades (bilaga 2). 

 

5. Val av mötesordförande 

Till mötesordförande valdes PG Persson. 

 

6. Val av mötessekreterare 

Till mötessekreterare valdes Carl Hallenborg. 
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7. Val av två justerare tillika rösträknare 

Till justerare och tillika rösträknare valdes Per-Arne Öhman och Curt-Ove Jakobsson. 

 

8.a Styrelsens verksamhetsberättelse samt bokslut för 2019 

Verksamhetsberättelsen (bilaga 3). 

Bokslutet (bilaga 4). 

 

9.a Revisorernas berättelse för 2019 

Revisionsberättelsen (bilaga 5). 

 

10.a Fråga om ansvarsfrihet för 2019 

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019-01-01--12-31  

 

      8.b Styrelsens verksamhetsberättelse samt bokslut för 2020 

Verksamhetsberättelsen (bilaga 6). 

Bokslutet (bilaga 7). 

 

      9.b Revisorernas berättelse för 2020 

Revisionsberättelsen (bilaga 8). 

 

    10.b Fråga om ansvarsfrihet för 2020 

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020-01-01--12-31. 

 

11. Val av föreningsordförande för det kommande verksamhetsåret 

Torgny Henryson omvaldes som föreningsordförande. 

 

12. Val av styrelseordförande för det kommande verksamhetsåret 

PG Persson omvaldes som styrelseordförande. 

 

13. Val av styrelseledamöter med suppleanter 

Följande val gjordes. 

Omval styrelseledamöter (2 år): Leif Küller, Niklas Jörnsby, Kurt Haptmann, Fredrik Finér. 

Omval tillfällig ledamot (1 år): Lars Öberg. 

Nyval styrelseledamot (2 år): Jan Nyström. 

Nyval suppleant (2 år): Ivar Fredriksson. 

Övriga styrelsen sitter kvar enligt tidigare årsmötes beslut. 
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14. Val av revisorer och suppleanter 

Bo Andersson och Sören Lindby omvaldes som ordinarie revisorer. 

Håkan Schweitz och Clas-Göran Paulsson omvaldes som revisorssuppleanter. 

 

15. Val av valberedning 

Jan-Erik Lövgren, Jan Sandin och Jan Lindgren valdes som valberedning. 

Till sammankallande i valberedningen utsågs Jan-Erik Lövgren. 

 

16.  Fastställande av verksamhetsplan för det nästkommande verksamhetsåret 

Verksamhetsplanen (bilaga 6). 

 

17. Fastställande av årsavgift för det nästkommande verksamhetsåret. 

Årsavgiften ska vara oförändrad d.v.s. 125 kr/år.  

 

18. Frågor som väcks av styrelse och/eller enskild medlem 

a/ Förslag till plats för årsmötet 2022 och 2023 

Enligt tidigare beslut är inriktningen att genomföra 2022 årsmöte, vilket är föreningens 25-års 

jubileum, i Östersund. Jan Nyström och Lars Öberg orienterade om de nu föreliggande 

planeringsförutsättningarna. 

 

För 2023 planeras Kamratmötet att genomföras vid Berga (Amf 1).  

 

b/ Beslut om hedersmedlem 

Styrelsen föreslår att Jan Brolin väljs in som hedersmedlem för sitt långvariga engagemang i 

föreningen. Årsmötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag. 

 

19. Övriga frågor 

Inga övriga frågor fanns. 

 

20. Årsmötets avslutning 

 

Ordföranden tackade mötesdeltagarna för visat intresse och avslutade årsmötet. 
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Efter årsmötet passade Föreningsordförande Torgny Henryson på att tacka Jan Brolin för sin 

långvariga och mångfasetterade gärning i föreningens styrelsearbete. Med allt från 

valberedningsarbete till att redigera KamraTnytt. Tack Jan! 

Han tackade även PG Persson för att ha genomfört det digitala årsmötet på ett mycket bra sätt 

och för allt det arbete som styrelsen lagt ner på detta (för oss) nya genomförande. 

 

Torgny Henryson avslutade med en förhoppning om att 2022 års KamraTmöte kan 

genomföras enligt ordinarie upplägg och önskade alla en fortsatt bra vår. 

 

 

 

 

 

PG Persson    Carl Hallenborg 

Mötesordförande   Sekreterare 

 

 

 

Per-Arne Öhman   Curt-Ove Jakobsson 

Justerare    Justerare 


