
Protokoll från SJR Kamratförenings årsmöte gällande 

verksamhetsår 2020  

Lördagen 18 september 2021 

Barnängsgatan 44 Stockholm 

 

Närvarande: Se bifogad deltagarlista tillika röstlängd     

 

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 Carina Ek och Eva Norberg.  

 

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 

25 närvarande. Deltagarlistan är röstlängd. Bifogas detta protokoll. 

  

8. Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret 

Ordförande läser upp verksamhetsberättelse för 2020. Pandemin som bröt ut i 

mars 2020 har lagt locket på det mesta. 5 styrelsemöten har totalt genomförts 

under 2020 och 2021. 

   

9. Styrelsens ekonomiska berättelse 

Ordförande redogör redovisningen år 2020. 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 2020 för styrelsen. 



 

12. Behandling av inkomna motioner 

Inga motioner inkomna. 

      

13. Val av styrelseledamöter 

Valberedningen redogör för sitt arbete. Fred Wahlstedt: Förslag på styrelse är 

Tibbe Vegsö och Robert Hallin omval 2 år samt Karin Lindevall som har ett år 

kvar, Gunilla Persson nyval 2 år och Anna Steele omval 2 år och Hans Ågren 2 

år. 

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 

Årsmöte på annan ort än Stockholm? Det krävs i så fall att det finns några 

stycken som kan anordna och ansvara på vald ort. Vi får inte längre vare sig 

rabatterade eller gratisbiljetter från vårt moderbolag. Bussresa tillsammans 

(utveckla).  

 

18. Årsmötet avslutas 

Torvald Stenudd läser upp en rolig limerick i SJRK:s anda. Ordförande tackar 

deltagarna för ett trevligt årsmöte och avslutar årsmötet. 

 

 

Justerare Carina Ek……………………….  

 

 

Justerare Eva Norberg……………………… 

 

 

Vid tangentbordet Anna Steele  

 


