
Årsmötesprotokoll VBR                 210228 

Digitalt via Zoom från gummifabriken


Närvarande: 27 medlemmar


§1 Mötets öppnande 

Ordförande Bodil Lilja förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna


§2 Val av ordförande att leda mötet 

Till mötesordförande valdes Bodil Lilja


§3 Val av sekreterare för mötet 

Till mötessekreterare valdes Helena Gustafsson


§4 Upprättande och fastställande av röstlängd 

Närvarolista vid inloggning till mötet upprättades tillika röstlängd, den omfattade 27 
medlemmar och fastställdes.


§5 Val av två protokolljusterare tillika rösträknare 

Till att justera dagens protokoll valdes Sanna Petersson och Maria Sjögren


§6 Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställdes. 

§7 Fastställande om årsmötet i laga ordning blivit utlyst 

Mötesordförande redovisade hur årsmötet blivit utlyst. Kallelsen till årsmötet fastställdes 
vara stadgeenligt utlyst via hemsidan, facebook och på anslagstavla  i stallet. 

§8 Föredrag av styrelsens och kommittéernas verksamhetsberättelse 

Föreningens och kommittéernas verksamhetsberättelser var utskickade via mail, de 
godkändes och lades till handlingarna ( bil.1)


§9 Föredrag av föreningens årsredovisning 

Årsredovisningen för 2020 gicks igenom av föreningens kassör Kurt Sjöberg, godkändes 
och lades till handlingarna


§10 Föredrag av revisorernas berättelse 

Revisionsberättelsen lades till handlingarna


§11 Fastställande av den i årsredovisningen intagna balans- och resultaträkning 
samt disposition av årets resultat 



Mötet beslutade att disposition av 2020 års resultat sker enligt förslag i årsredovisningen, 
det vill säga att resultatet disponeras som ingående balans i 2021 års räkning.


§12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

Mötet beslutar om att ge styrelsen ansvarsfrihet för 2020


§13 Beslut om årsavgift, bestående av medlemsavgift 

 Årsavgiften för senior till 450:- och junior till 275:-


§14 Fastställande av budget och visionen 

Budgeten för 2021och visionen för VBR gicks igenom och mötet godkände styrelsens 
förslag. Kurt Sjöberg visade visionen som kommer att läggas på VBRs hemsida.


§15Beslut om antalet styrelseledamöter och suppleanter inom ramen för det i 
§17andra stycket i stadgarna angivna antalet 

Mötet beslutade att för 2021 är antalet oförändrat, sju ledarmöten inklusive ordförande 
och kassör samt två suppleanter 


§16 Val av ordförande på två år 

Bodil Lilja valdes 2020 och har således ett år kvar.


§17 Val av ledarmöter på två år och suppleanter på ett år 

Mötet beslutade omval på ledarmot  Kurt Sjöberg. Susanne Elmtoft och Claus Rosenau 
avgår som ledamot, invald som ledamot Göran Tellner och Linda Nyström. Invalda som 
nya suppleanter Maria Sjögren och Sanna Petersson


Styrelsen för 2021 ser ut som följer:


Ordförande	 	 Bodil Lilja	 	 omval 2020   2 år/ledamot


Kassör	 	 Kurt Sjöberg	 	 omval 2021   2 år


Ledamot	 	 Linda Ekehage	 omval 2020   2 år


Ledamot 	 	 Göran Tellner	           invald 2021   2 år


Ledamot 	 	 Linda Nyström	 invald 2021   2 år


Ledamot	 	 Daniel Lindell		 omval	2020   2 år


Ledamot	            Helena Gustafsson	 omval 2020   2 år


Suppleant	 	 Maria Sjögren	 invald 2021  1 år


Suppleant	 	 Sanna Petersson	 invald 2021  1 år


	 




§18 Anmälan av ungdomsektionen vald styrelseledamot och vald suppleant 

Ungdomsektionen har valt att ha ett rullande schema för att representera 
ungdomsektionen vid ordinarie styrelsemöte


§19 Val av minst två revisorer på ett år 

Omval på Camilla Hultberg och Mats Olsson


§20 Val av minst en revisorssuppleant på ett år 

Omval på Carina Manestam


§21 Val av sammankallande och ledamöter i valberedning på ett år 

Då vi sedan tidigare beslutat att den som avsäger sin plats i styrelsen tar plats i 
valberedningen kommer valberedningen bestå av: Sammankallande Susanne Elmtoft, 
ledamot Claes Rosenau och Katarina Kinell


§22 Behandling av frågor styrelsen har hänskjutits till årsmötet eller frågor som 
medlem anmält skriftligen till styrelsen minst tre veckor före årsmötet 

Inga motioner har kommit in.


§23 Stadgeändringar i föreningsstadgar 

Inga ändringar


§24 Val av ombud till huvudorganisation och dristiktsförbund 

Mötet valde Ann Svensson


§25 Val av pressansvarig/resultatansvarig för ett år 

Mötet valde Charlotta Hellström


§26 Mötets avslutande 

Mötesordförande förklarade mötet avslutat och tackade medlemmarna


Vid protokollet	 	 	 	 	 Ordförande 

……………………… …………………… 

Helena Gustafsson Bodil Lilja 



Justerare 

…………………….. ……………………… 

Maria Sjögren Sanna Petersson



