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Tid 2021-03-03  kl 18.30 – 19.30     

Plats FUB-gården, Jönköping 
 

 § 1  
 

Mötet öppnas Matz Laurentz, Ordförande i FUB-föreningen i Jönköping hälsar 

de närvarande välkomna och öppnar mötet. 

 

  § 2 
 

Godkännande av kallelse Årsmötet är utlyst genom kallelse som sänts ut till föreningens 

medlemmar inom stadgeenlig tid.  

 

Årsmötet beslutar 

  

att  kallelse till mötet utgått i enlighet med stadgarna. 

 

 § 3 
 

Fastställande av Förslag till dagordning lämnas ut i möteslokalen tillsammans  

dagordning  med årsmöteshandlingar i form av en verksamhetsberättelse med 

årsrapporter och ekonomisk redovisning. Det finns även förslag till 

verksamhetsplan och budget för 2020. Förslag på nya stadgar 

lämnas också ut. Alla handlingar har mailats till de som är med på 

mötet via konferenstelefon.  

  

Årsmötet beslutar 

 

att fastställa förslaget till dagordning 

 

§ 4 

 
Val av Val av mötesfunktionärer avser mötesordförande, sekreterare och   

mötesfunktionärer två justerare som vid behov även är rösträknare. 

 

  Årsmötet beslutar   

  

att  välja Matz Laurentz till mötesordförande. 

 

Matz Laurentz tackar för förtroendet att få leda mötet.  
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Till årsmötet ska även utses sekreterare och två justerare. 

 

Årsmötet beslutar 

 

att utse Martin Johansson till sekreterare, samt 

 

att utse Tommy Engman och Patrik Andersson till 

justerare och tillika rösträknare. 

 

 § 5 
 

Styrelsens verksamhets-    Verksamhetsberättelsen omfattar styrelsen årsrapport med 

berättelse för 2020 verksamhetsrapporter från Fyrklövern och föreningens 

kommittéer. 

 

Mötesordföranden Matz Laurentz redogjorde och sammanfattade 

verksamhetsberättelsen för 2020. 

 

Årsmötet beslutar 

 
att godkänna redovisad verksamhetsberättelse 

 

§ 6 
 

Styrelsens ekonomiska-     Verksamhetsledaren Martin Johansson presenterade och förklarade 

berättelse för 2020             den ekonomiska berättelsen för 2020. Resultaträkningen visar ett 

överskott för 2020 med 143 354 kr. Föreningens kapital var vid 

utgången av 2020 581 794 kr.  

 

Årsmötet beslutar 

 
att godkänna redovisad ekonomiskberättelse   

 

§ 7 

 
Revisionsberättelse Mötesordföranden Matz Laurentz läser upp den revisionsberättelse 

som undertecknats av föreningen revisor Anders Carlsson och 

föreningens externa revisor Inger Andersson.  
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Revisorerna tillstyrker att årsmötet beviljar styrelsens ledamöter 

ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret. 

 

  Årsmötet beslutar 

 

att lägga revisionsberättelsen med godkännande till 

handlingarna. 

   

§ 8 
 

Beslut om ansvarsfrihet Mötesordföranden ställer fråga om årsmötet ger styrelsen 

ansvarsfrihet. 

 

 Årsmötet beslutar 

 

att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för 

räkenskapsåret 2020. 

 

§ 9 

 
Beslut om fastställande Styrelsen har föreslagit årsmötet besluta att räkenskapsårets  

av balansräkning samt överskott balanseras som fritt eget kapital.   

behandling av 2020 års       

resultat       

Årsmötet beslutar 

 

att fastställa balansräkningen, samt  

 

att räkenskapsårets överskott 143 354 kr balanseras som 

fritt eget kapital 

 

                        § 10 
 

Val av fyra ledamöter         Susanne Engman, Ingegerd Karlsson och Erika Andersson utgör 

föreningens valberedning.  

                                            

                                           Valberedningen föreslår årsmötet att för en tid av två år utse 

följande ledamöter i föreningens styrelse: 

 

• Mattias Melin  (omval) 

• Patrik Andersson  (omval) 

• Rose-Marie Svensson (omval) 

• Anders Bjällmark  (omval) 
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Kvar som ledamöter till årsmötet 2022 är Matz 

Laurentz(Ordförande), Per-Ivar Bertilsson och Roger Moberg. 

Solweigh Höög har valt att avgå. (Se §11) 

 

Årsmötet beslutar 

 

att välja Mattias Melin, Patrik Andersson, Rose-Marie 

Svensson och Anders Bjällmark till ledamöter i 

styrelsen fram till utgången av årsmötet 2023. 

  

                                    § 11 

 

Fyllnadsval av ledamot      Valberedningen föreslår årsmötet att för en tid av ett år utse 

Tommy Engman som ordinarie styrelseledamot.  

 

Årsmötet beslutar 

 

att välja Tommy Engman till ledamot i styrelsen fram 

till utgången av årsmötet 2022. 

 

 § 12 
 

Val av fyra ersättare Valberedningen föreslår årsmötet att till ersättare i styrelsen fram 

till utgången av nästa årsmöte utse: 

 

• Carin Berggren  (omval) 

• Karin Johansson  (omval) 

• Gunilla Bunnvik  (omval) 

• Erika Andersson  (nyval) 

  

Årsmötet beslutar 

 

att utse ersättare i styrelsen för ett år enligt 

valberedningens förslag. 

 

§ 13 

 
Val av revisorer och Valberedningen föreslår att årsmötet väljer följande revisorer och  

revisorsersättare revisorsersättare för ett år. 

 

Inger Andersson  revisor 

  Ersättare till Inger utses av företaget E & Y AB.                      

 

Anders Carlsson  revisor 

Ersättare till Anders utses av FUB styrelse  
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Årsmötet beslutar 

 

att utse revisorer och ersättare för ett år enligt 

valberedningens förslag. 

 

§ 14 
 

Val av valberedning Årsmötet beslutar 

 

att till valberedning utse Susanne Engman, Ingegerd 

Karlsson och Solweigh Höög 

 

  § 15 

  
Godkännande av verk- Förslag till verksamhetsplan 2021 ingår i möteshandlingarna.  

samhetsinriktning               Mötesordförande Matz Laurentz läser rubrikerna och ger 

mötesdeltagarna tillfälle att ställa frågor och lämna synpunkter.

   

Årsmötet beslutar  

 

att ställa sig bakom styrelsens förslag till 

verksamhetsinriktning för år 2021. 

 

§ 16 

 
Budget 2021 Verksamhetsledare Martin Johansson kommenterar och svarar på 

frågor om det förslag till budget för 2021 som ingår i 

möteshandlingarna. 

 

Årsmötet beslutar  

 

att godkänna styrelsen förslag till budget för år 2021. 

 

           § 17 

  
Godkännande av  Förslag till reviderade stadgar ingår i möteshandlingarna.  

reviderade stadgar              Mötesordförande Matz Laurentz läser rubrikerna och ger 

mötesdeltagarna tillfälle att ställa frågor och lämna synpunkter.

   

Årsmötet beslutar  

 

att att ställa sig bakom styrelsens förslag till reviderade 

stadgar 

 

 



 

 
 


