Kommenterad [BB1]:

Protokoll fört vid Wittingföreningens årsmöte söndag 14 mars 2021
på Google Meet
Närvarande: Ann-Katrin Åkerman, Britta Blank, Annika Lund Persson och Anna Laestadius
Stridsman, Kerstin Berlin Holmquist, Louise Wramner per telefon, Gunnar Ormeus och
Gunilla Stochaus.
Mötet inleddes med att ordförande Ann-Katrin Åkerman hälsade välkommen och alla fick
presentera sig. Sedan ledde hon en associeringsövning a la Wittingmetoden med utgångspunkt
från bokstavskombinationen kvi. Som vanligt ledde detta till intressanta och tankeväckande
utvikningar.
§ 1.
Mötets öppnande
§ 2.
Dagordning
§ 3.
Utlysande
§ 4.
Val av mötesfunktionärer

Ann-Katrin Åkerman förklarar årsmötet öppnat.
Förslag till dagordning som har delats ut till närvarande medlemmar
godkännes.
Mötet konstateras vara utlyst enligt stadgarna. Kallelse till årsmötet
har skett via mail till medlemmar i början på innevarande år.
Till ordförande för mötet väljs Ann-Katrin Åkerman och till
sekreterare Britta Blank. Till justerare av dagens protokoll och
rösträknare väljs Louise Wramner och Annika Lund Persson.

§5
Verksamhetsberättelsen

Verksamhetsberättelsen delas ut. Ann-Katrin Åkerman läser
upp den.Mötet godkänner verksamhetsberättelsen.

§ 6.
Ekonomisk
redogörelse

Den ekonomiska berättelsen föredras. Mötet
godkänner föreningens bokslut.

§7
Revisorernas
berättelse

Revisorernas berättelse lästes upp och även deras rekommendation att
avgående styrelse skall beviljas ansvarsfrihet.

§8
Ansvarsfrihet

Mötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

§9
Val av ordförande

Mötet väljer Ann- Katrin Åkerman till ordförande på 1 år

Val av styrelse
§11
Val av
suppleanter

Till styrelseledamoter på 2 år omväljs Britta Blank och Eva Collini.
Anna Laestadius Stridsman och Annika Lund – Persson har båda ett år
kvar på sin mandatperiod.
Ann-Charlotte Anvret och Noomi Sjöstedt omväljs på 1 år.

§12
Val av revisorer

Till revisorer på 1 år omväljs Ing-Marie Mårtensson och Per
Mårtensson.

§ 13
Val av ersättare

Till revisorssuppleant på 1 år omväljs Ebba Rodhe.

§14
Val av valberedning Mötet omväljer till valberedning Eva Högberg Görsson, Kerstin Berlin
Holmquist och Louise Wramner, med Kerstin som sammankallande.
§15
Medlemsavgift

Medlemsavgiften för 2018 fastslås till 200 kronor för alla kategorier.

§16
Inkomna motioner

Inga motioner är inkomna.

§ 17.
Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§18
Mötets avslutande

Ann-Katrin Åkerman tackar mötesordförande och förklarar mötet
avslutat.
.
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________________________________
Ann-Katrin Åkerman, ordförande
________________________________
Annika Lund Persson, justerare

______________________________
Britta Blank, sekreterare
______________________________
Kerstin Berlin Holmqvist

