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Protokoll fört vid årsmöte för PRO Vaksala-Danmark fredag 25 mars 2022 kl. 13.00 i Sävja kyrka. 

Närvarande:  41 medlemmar  

Före mötet berättade Owe Hedin om Linnés Sävja. Föreningen bjöd på kaffe och semla. Efter mötet hölls 

dragning på de sålda lotterierna. 

§ 1. Årsmötets öppnande 

Vice ordf. Leif Näsén hälsade välkommen till årsmötet. 

§ 2. Godkännande av dagordning 

Den i förväg utdelade dagordningen godkändes. 

§ 3. Parentation 

En tyst minut hölls för avlidna medlemmar. Bachs Air spelades 

§ 4. Val av presidium 

a. Jan-Erik Göthlin valdes att leda årsmötet. 

b. Märit Färnlöf utsågs att föra årsmötets protokoll. 

c. Inger Olsson och Stig Hallberg valdes att justera årsmötesprotokollet. 

§ 5. Verksamhetsberättelse för 2021 

Verksamhetsberättelsen föredrogs så att rubrikerna lästes och möjlighet till frågor och synpunkter 

gavs. Mötet godkände verksamhetsberättelsen att läggas till handlingarna.  

§ 6. Resultat- och balansräkning för 2021 

Resultat- och balansräkning fanns tillgänglig på papper och på filmduken. Möjligheter till frågor och 

kommentarer gavs.  

§ 7. Revisionsberättelse 

Revisorn Ulf Jansson föredrog revisionsberättelsen. Mötet beslutade enligt revisorernas förslag att 

fastställa resultaträkning och balansräkning.  

§ 8 a. Ansvarsfrihet för styrelsen 

Mötet beslutade enligt revisorernas förslag att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 

2021.  

§ 8 b. Val av förtroendeuppdrag  

Följande val förrättades 

- Ordinarie ledamöter:  

Ordförande för 1 år Leif Näsén, fyllnadsval 

Kassör för 2 år Christer Stangebye, omval 

Sekreterare för 2 år Märit Färnlöf, omval 

Studieorganisatör för 2 år Carina Enedotter, nyval 

Ledamot för 2 år Inger Olsson, nyval 

Ledamot för 2 år P-M Lindberg, omval 

Ledamot för 1 år Kjell Glimmerud, fyllnadsval 

- Ersättare i styrelsen för 1 år: 

Björn Mann, omval 

Margita Tanndal, omval 

Bill Dagerus, omval 

- Revisorer: 

Ordinarie för 1 år Inger Roos, nyval och Torsten Leandersson, omval  

Ersättare för 1 år Kerstin Lundberg, omval 

§ 8 c Val av valberedning 

Till valberedning för 1 år valdes Sören Jonasson sammankallande och Jan-Erik Göthlin. 
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§ 9. Avtackningar 

Ove Johansson har avslutat sitt åtagande i föreningen. Han var inte närvarande. Ulf Jansson och Inger 

Roos avtackades med blommor. 

§ 10. Årsmötets avslutning 

Årsmötet avslutades kl. 15.15.  

 

Vid protokollet 

Märit Färnlöf 

Märit Färnlöf 

 

 

Justerat: 

Jan-Erik Göthlin            Inger Olsson  Stig Hallberg   

Jan-Erik Göthlin             Inger Olsson  Stig Hallberg 

 

Rapporter 

Märit gick igenom vårens program. Flera aktiviteter har fått nytt datum och flera nya aktiviteter har 

tillkommit. Programmet kommer att läggas ut på hemsidan, skickas ut till medlemmar som mail samt 

allt eftersom som sms.   

Övriga frågor 

Påpekades att OCR-numret för att betala medlemsavgift till PRO innehåller 24 siffror. Det är väldigt 

mycket för PROs medlemmar. Christer kontaktar PRO Riks för att få veta anledningen och ev. få till 

en ändring. 

 


