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PROTOKOLL FÖRT VID FÖRENINGEN SÖDERMALM ÅRSMÖTE 2022 
PLATS OCH TID:  EKERMANSKA MALMGÅRDEN, 29 MARS KL 15-18. 
NÄRVARANDE:  SE BILAGA 1 
 

§ 1 MÖTETS ÖPPNANDE 
Föreningens ordförande Topsy Bondeson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

§ 2 MÖTETS STADGEENLIGA UTLYSANDE 
Årsmötet godkände att mötet blivit utlyst enligt stadgarna. 

§ 3 VAL AV MÖTETS ORDFÖRANDE, SEKRETERARE OCH JUSTERARE (TILLIKA RÖSTRÄKNARE) 
Årsmötet valde Britten Lagerkvist Tranströmer till mötesordförande, Johan Murray till mötes-
sekreterare samt Annelie Holst och Jesper Brunius till justerare (tillika rösträknare). 

§ 4 STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 
Verksamheten redovisades muntligt. Under det gångna året har styrelsen förutom sina möten 
endast haft en aktivitet: Gåsmiddagen den 10 oktober. 

§ 5 EKONOMISK BERÄTTELSE 
Kassören Inger Sandkil lät bokslutet cirkulera och redogjorde i detalj för dess olika poster. 
Föreningen har under året gjort ett överskott, mycket på grund av att ett antal medlemmar 
spontant betalat in sin avgift trots att styrelsen inte efterfrågat det. Inger tackade dem för det. 

Bokslutet innehåller skulder till kassören och ordföranden för utgifter som inte kunnat reglerats 
på normalt sätt under pandemin. Dessutom hade banken (Nordea) strax före årsskiftet på eget 
initiativ felaktigt avslutat föreningens konton och betalat ut innestående medel till kassören. 
Dessa problem är nu lösta. 

Detta bokslut är ännu inte färdiggranskat av revisorn, men årsmötet såg inget som gav någon 
anledning till oro eller hade något att ifrågasätta. 

§ 6 REVISIONSBERÄTTELSE 
Revisorns utlåtande är således inte tillgänglig än, men årsmötet ansåg att det kan anses som 
godkänt när det väl finns. (Se bilaga 2.) 

§ 7 ANSVARSFRIHET FÖR STYRELSEN 
Årsmötet beviljar enhälligt styrelsen full ansvarsfrihet för 2021, om revisorn förordar det. 
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§ 8 VAL AV ORDFÖRANDE FÖR 1 ÅR 
Nuvarande ordföranden Topsy Bondeson föreslog sig själv vilket enhälligt godtogs av årsmötet. 

§ 9 VAL AV STYRELSELEDAMÖTER 
Stella Fare och Annelie Holst valdes in 2021 och har ett år kvar på sina mandat. 

Till styrelseledamöter på två år valde årsmötet Inger Sandkil (omval), Hans Björkman (omval), 
Johan Murray (omval) och Jesper Brunius (nyval). 

§ 10 VAL AV TVÅ REVISORER  
Till revisorer valde årsmötet Berit Svensson (nyval) och Uno Rubin (omval). 

§ 12 VAL AV REVISORSSUPPLEANT  
Denna post är vakant, och årsmötet godkände att den förblir så ett år till. 

§ 13 FASTSTÄLLANDE AV ÅRSAVGIFT  
Styrelsen föreslår att avgiften höjs till 150:- för år 2023. Detta godkändes av årsmötet. 

§ 14 VAL AV VALBEREDNING  
Årsmötet godkände att styrelsen åtar sig detta uppdrag. 

§ 15 ÖVRIGA FRÅGOR  
En fråga ställdes om antalet medlemmar sjunkit på grund av pandemin. Den går emellertid inte 
att besvara förrän alla årets medlemsavgifter inkommit, så det återstår att se. 

§ 16 MÖTETS AVSLUTANDE  
Mötesordföranden avslutade mötet och tackades av Topsy med ett stort fång gulröda rosor.  

Därefter bjöd föreningen mötesdeltagarna på fika med morotskaka och på ett intressant föredrag 
som Stella Fare höll om förhållandena i Tanto med omnejd 1917 då koloniföreningen grundades. 

 

______________________________ 
Mötesordförande 
Britten Lagerkvist Tranströmer 

________________________________  
Mötessekreterare 
Johan Murray 

 

______________________________ 
Justeras 
Annelie Holst 

________________________________  
Justeras 
Jesper Brunius 

 



 
 

 

BILAGA 1 

 

15 DELTAGANDE MEDLEMMAR. NAMNEN PUBLICERAS INTE PÅ INTERNET. 

  



 
 

 

BILAGA 2 

 

Uno Rubins 

Namnteckning 


