
 

Protokoll från årsmöte 2020 i Borås och Sjuhäradsbygdens Konstförening 
 
 
     0                Processen för årsmötet 
                       Beroende på rådande pandemi med risk för smittspridning 
                       beslöt styrelsen att årsmötet skulle avhållas utan 
                       fysisk närvaro och att besluten skulle tas ”per capsulam” d.v.s. 
                       via fysiska brev och e-post. 
                       2020-05-18 utsändes information till medlemmarna  
                       om att mötet skulle tillgå på detta sätt. I detta utskick medföljde 
                       ordinarie möteshandlingar såsom Kallelse, Årsredovisning 
                       Valberedningens förslag och Dagordning.  
                       Ett preliminärt protokoll daterat 2020-05-18 med inskrivna  
                       beslutsförslag medsändes. Endast punkter som nödvändigtvis 
                       måste finnas på ett årsmöte togs upp och eventuella andra 
                       frågor hänskjuts till kommande årsmöte där även ett formellt 
                       fastställande av årets protokoll kommer att kunna genomföras 
                       Medlemmarna fick där möjligheten att senast 2020-05-30 
                       inkomma med invändningar mot förfarandet. För merparten, 
                       som informerats via e-post hade 70% tagit del av informationen. 
                       Inga invändningar inkom varför nedanstående protokoll i sak 
                       är identiskt med det som upprättades 2020-05-18 
                       Punkterna 1 – 6 enligt stadgarna utgick då de ej var tillämpliga 
                       i det valda mötesförfarandet. 
                        

1 Mötets öppnande 

 

2 Val av ordförande för mötet 

 

3 Val av sekreterare för mötet 

 

4 Val av justeringsmän och rösträknare 

 

5 Frågan om mötet kallats stadgeenligt 

 

6 Dagordningen ansågs fastställd då inga invändningar inkommit 

 

7 Styrelsens årsredovisning för 2019 

Årsredovisningen godkändes och lades till handlingarna 

 



8 Revisionsberättelsen 

Revisionsberättelsen godkändes och lades till handlingarna. 

 

9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen avseende 2019 

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019. 

 

10 Vinst- eller förlustdisposition 

Resultat- och balansräkningen fastställs och redovisad vinst 

överförs i ny räkning. 

 

11 Val av ordförande 

Lars Anderson omvaldes som ordförande på ett år. 

 

12 Val av styrelseledamöter för två år 

Ewa Wahlström, Gerd Jansson, Ulla Haak och Nils-Gunnar Blanc 

omvaldes. 

 

13 Val av revisorer för ett år 

Jose Melo omvaldes som ordinarie revisor och Hans Melin 

omvaldes som revisorssuppleant. 

 

14 Tillsättning av valberedning för ett år 

Karl-Axel Sjöblom, tillika sammankallande, Gunnel Bengtsson och 

Mårten Axelsson omvaldes. 

 

15 Fastställande av årsavgift för 2021 

Oförändrad avgift på 250 kr fastställdes. 

 

16 Till årsmötet hänskjutna frågor 

Inga frågor. 

 

17 Övrigt 

Inga övriga punkter 

 

18 Årsmötet avslutades 2020-05-30 då invändningstiden löpte ut. 

 

 

 

     Borås 2020-06-13 

 

 

 

    Nils-Gunnar Blanc                                                      Lars Anderson 

    Sekreterare                                                                Ordförande                

 



                                                                                                                                                                                        

 


