
Protokoll från SJR Kamratförenings årsmöte 

Lördagen 21 september 2019 

Villa Adolfsberg Stockholm 
 

1. Årsmötet öppnas 

Ordförande Robert Hallin öppnar mötet. 

 

2. Val av ordförande samt sekreterare för årsmötet 

Robert Hallin väljs till ordförande och Anna Steele till sekreterare. 

 

    3. Val av två justerare, tillika rösträknare, att jämte mötets ordförande justera 

årsmötesprotokollet 

Till justerare och rösträknare väljs Hans Ågren och Gunilla Dahlin.  

 

4. Fråga om årsmötet blivit utlyst i behörig ordning 

Årsmötet finner att utlysning skett i behörig ordning. 

  

5. Parentation 

En tyst minut genomförs. 

  

6. Fastställande av dagordning 

Dagordningen fasställs. 

 

7. Godkännande av röstlängd 

36 närvarande. Deltagarlistan är röstlängd. Bifogas detta protokoll. 

  

8. Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret 

Ordförande läser upp verksamhetsberättelse för 2018. Bifogas detta protokoll. 

   

9. Styrelsens ekonomiska berättelse 

Ordförande redogör redovisningen år 2018. Bifogas detta protokoll. 

 

10. Revisorernas berättelse 

Revisors berättelse har inte hunnit inkomma. Så snart den finns att tillgå 

kommer den att skickas ut till mötets deltagare. 

 

11. Beslut om ansvarfrihet för styrelsen 

Acklamation om ansvarsfrihet för år 2018 för styrelsen. 

 

12. Behandling av inkomna motioner 

Inga motioner inkomna. Ordförande ställer fråga till mötet angående tidpunkt på 

året att årsmöte. Det borde följa kalenderåret och borde ske tidig vårvinter, typ 



februari/mars. Mötet godkänner förslaget att nästa årsmöte sker så år 2020 och 

hädanefter per acklamation. 

      

13. Val av styrelseledamöter 

Valberedningen redogör för sitt arbete. Fred Wahlstedt och Thomas Metz: 

Förslag på styrelse är Tibbe Vegsö och Robert Hallin på omval 2 år samt nyval 

på 2 år Karin Lindevall  

(ett år kvar av sina mandat har Hans Ågren, Björn Hogler och Anna Steele.) 

Mötet väljer dessa till styrelse. 

 

14. Val av revisor(-er) 

Leif Broman väljs för 1 år samt Anders Groth ersättare på 1 år.  

 

15. Val av valberedning 

Fred Wahlstedt och Thomas Metz väljs till valberedning. 

 

16. Fastställande av årsavgiften för nästa verksamhetsår 

Fastställs till 100:- 

 

17. Övriga ärenden 

Jimmy Bergman: Viktigt att alla går in på SJRK:s hemsida och kollar sina 

byråers uppgifter, som just nu finns utlagda, och rättar dem om så behövs, så att 

de verkligen stämmer inför Wikipedia när det blir dags.  

  

18. Årsmötet avslutas 

 

 

 

Ordförande tackar deltagarna för ett trevligt årsmöte och avslutar årsmötet. 

 

 

 

 

Justerare Hans Ågren……………………… 

 

 

 

Justerare Gunilla Dahlin……………………  

  

 


