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PRO Samorganisationen i Borås   Årsmöte 
 
Protokollnummer Räkenskapsår   Org.nr. 
4.  2020-01-01 – 2020-12-31  864501-4708  

Datum  Plats   Tid 
2021-06-17  Vindelgatan35  11.00-12.00 

NÄRVARANDE 
Ninni Dyberg  Ledamot 
Bille Appelkvist Ledamot 
Leif Andersson Ledamot 
Siv Gunnarsson Ledamot 

 
 
Protokoll fört vid årsmötet med PRO Samorganisationen Borås i juni 2021. 
 
Starta mötet med en tyst minut för Bengt-Ivar Skogström som avled 2021-06-06. 
 

1. Öppnande  
 
Vice ordförande Leif Andersson öppnade mötet. 
 
Årsmötet 2021 har genomförts per capsulam vilket innebär att beslut fattas utan 
att föreningarnas ombud är samlade och att anmälda ombud får 
årsmöteshandlingarna utskickade i pappersform. Alla ombud får dessutom en 
röstsedel att fylla i om man ställer sig bakom förslagen eller ej. 
Röstsedeln returnerades i bifogat svarskuvert. 
 
Orsaken till denna form av årsmöte är Corona pandemin. 
 
Ombuden är valda som person att representera sin förening på årsmötet och därför 
är det ombuden som skall svara, inte föreningens styrelse. 
 
PRO Samorganisationen Borås har registrerat alla inkomna röstsedlar och upprättat 
protokoll utifrån resultat. Alla röstsedlar sparas som bilagor till protokollet. 
 
Protokollet skickas ut till alla föreningar så snart registreringen är klar. Bilagor är inte 
med i utskicket. 
 

2. Fastställande av ombudsförteckning 
Alla anmälda ombud och ordinarie styrelseledamöter har fått röstsedlar, revisorerna 
har fått för kännedom. 
20 st. skickades ut, 12 st. röstsedlar har kommit tillbaka. 
 

3. Styrelsens verksamhetsberättelse 
Styrelsen har inte kunnat göra någon på grund av att man inte vet när man kan 
komma igång för pandemin. 
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4. Beslut om balans- och resultaträkning 
Årsmötet beslöt att godkänna balans och resultaträkningen. 

 
5. Revisorernas berättelse 

Årsmötet godkände revisorernas berättelse som lades till handlingarna. 
 

6. Beslut om ansvarsfrihet 
Ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisonen omfattar. 
 
Årsmötet beslöt enligt förslagen 

 
7. Val 

Ordförande    nyval 2 år 
Vice ordförande  Leif Andersson kvar 1 år 
Kassör  Ninni Dyberg  kvar 1 år 
Sekreterare  Bille Appelkvist omval 2 år 
Ledamot   Siv Gunnarsson kvar 1 år 
 
Ersättare  Kent-Åke Hansson omval 1 år 
Ersättare  Åke Algotsson omval 1 år 
Ersättare  Södra vakant   
 
Revisor  Ulla Krok  omval 2 år 
Revisor  Gert Henningsson nyval 1 år 
Revisor ersättare  vakant 

 
 

8. Motioner  
Inga hänskjutna ärenden. 
 
Vid protokollet                   Justerare   Justerare 
 
 
 
………………………………………      …………………………………….. …………………………………… 
Bille Appelkvist  Ninni Dyberg  Leif Andersson 
 


