
Årsmötesprotokoll Frivilligcentralen i Norrköping 

Måndagen den 21 mars 2022 

§1 Årsmötet öppnas 
Föreningens ordförande Eva Edelid hälsade alla välkomna och förklarade mötet för 
öppet. 

§2 Val av mötesfunktionärer 
Signe Isaksson valdes till mötesordförande. Britt-Marie Lexung valdes till 
mötessekreterare. Mia Löfgren och Marie Åfors justerare/rösträknare. 

§3 Fråga om mötet kallats i behörig tid 
Årsmötet ansåg sig behörigt kallat. 

§4 Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställdes i befintligt skick. 

§5 Fastställande av röstlängd 
Totalt 18 medlemmar deltog i årsmötet. 

§6 Föredragning av verksamhetsberättelse för 2021 
Föreningens verksamhetsberättelse godkändes och lades till handlingarna. Se bilaga 1. 

§7 Föredragning av ekonomisk redovisning för 2021 
Den ekonomiska redovisningen godkändes och lades till handlingarna. Se bilaga 2. 

§8 Föredragning av revisorernas berättelse 
Föreningens revisionsberättelse godkändes och lades till handlingarna. Se bilaga 3.   

§9 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet. 

§10 Förslag på budget för 2022 
Budgetförslaget för 2022 godkändes och lades till handlingarna. Se bilaga 4. 

§11 Föredragning av verksamhetsplan för 2022 
Förslaget till verksamhetsplan godkändes och lades till handlingarna. Se bilaga 5. 

§12 Fastställande av årsavgift  
Årsmötet beslutade att årsavgiften skall hållas oförändrad. Detta innebär 100 kr/år för 
enskild medlem, 200 kr/år för föreningar. 

§13 Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen 
Årsmötet beslutade att antalet ledamöter i styrelsen skall vara sex stycken, utöver 
ordförande. 

§14 Val av styrelseordförande 
Eva Edelid omvaldes till ordförande på 1 år. 



§15 Val av styrelseledamöter 
Isabelle Sandborg och Anna Maria Crabo kvarstår som ledamöter 2021-2022. 
Styrelseledamöterna Britt-Marie Lexung, val på två år, 2022-2023, Marie Åfors val på ett 
år 2022.  Nyval av styrelseledamöterna Inger Pettersson och Hussein Khalaf  på två år. 
2022-2023 

§16 Val av revisorer och en ersättare på ett år 
Rolf  Klingvall omvaldes som revisor på 2 år. Ola Söderström omval 1år. Karin 
Augustsson omvaldes som ersättare på 1 år.  

§17 Val av tre personer till valberedningen 
Valdes Eva Hagberg, Mia Löfgren och Monica Nilsson, med Eva Hagberg som 
sammankallande. 

§18 Motioner från medlemmar 
Inga motioner har inkommit. 

§19 Förslag från styrelsen 
Styrelsen hade inga förslag till årsmötet. 

§20 Övriga frågor 
Inga övriga frågor. 

§21 Mötet avslutas 
Mötesordförande tackar styrelsen för ett gott arbete under ännu ett annorlunda år, samt 
riktar en stor eloge till Johanna som lyckats hålla ihop  kontakter under pandemin och 
utveckla arbetet efter nya omständigheter och nya behov. 
Stort tack riktas också till alla frivilliga och medlemmar! 
Särskilt tack till Per-Ove Nyberg och Michaela Duitus Söderström för deras insatser i 
valberedningen, och till Per-Åke Ståhl för hans insatser i styrelsen.  

……………………………………….  …………………………………… 
Signe Isaksson, mötesordförande  Britt-Marie Lexung, mötessekreterare 

……………………………………….  …………………………………… 
Mia Löfgren, justerare                        Marie Åfors, justerare 


