
Mojsen 

Föreningen Gruvcentrum Mojsen 

 

DAGORDNING 

Årsmöte fredagen den 18 september 2020, kl 13.00 via telefonkonferens. 

Telefonnummer: 070-194 00 08 

Möteskod: 967 537 

1. Årsmötets öppnande. 
 

2. Val av mötesfunktionärer. 
a/ Mötesordförande. 
b/ Mötessekreterare. 
c/ En protokollsjusterare att jämte ordförande justera dagens protokoll. 
 

3. Information om verksamheten. 
 

4. Styrelsens berättelse 2019. 
 

5. Revisorernas berättelse. 
 

6. Fastställande av resultat- och balansräkning 2019. 
 

7. Fastställande av medlemsavgifter för år 2021. 
Förslag: enskild medlem 100 kr per år 
               regionala organisationer 1 000 kr per år 

                             centrala organisationer 5 000 kr per år 
 

8. Behandling av inkomna förslag. 
 

9. Fastställande av arvoden och ersättningar. 
Förslag: inga arvoden eller ersättningar utgår. 
 

10. Val 
a/ Kassör för en tid av två år 
 I tur att avgå: Anders Hjalmar 
 
b/ Val av tre stycken ledamöter för en tid av två år. 
I tur att avgå: Greger Nilsson, Bengt Andersson, Stig Wikman 
 
c/ Val av tre stycken ledamöter för en tid av ett år. 

               I tur att avgå: - 
 
d/ Två stycken styrelsesuppleanter för en tid av ett år. 
I tur att avgå Thomas Gustavsson och Kjersti Bosdotter. 
 
d/ Val av två revisorer för en tid av 1 år. 



I tur att avgå K-G Karlqvist och Lennart Nykvist. 
 
e/ Val av en revisorsersättare för en tid av 1 år. 
I tur att avgå Sam Davidsson. 
 

11. Årsmötets avslutning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Förslag till val vid årsmötet: 
 
a/ Kassör                           Sven-Erik Källman nyval 
 
b/ Styrelseledamöter för en tid av två år:    Greger Nilsson 
                                                                             Bengt Andersson 
                                                                             Stig Wikman 
 
c/ Styrelseledamöter för en tid av ett år:     Anders Hjalmar 
                                                                             Stefan Johansson 
                                                                             Per Fagerström 
 
d/ Styrelsesuppleanter för en tid av ett år: Thomas Gustavsson 
                                                                             Kjersti Bosdotter 
 
e/ Revisorer för en tid av ett år:                    K-G Karlqvist 
                                                                            Lennart Nykvist 
                                                                            Eventuellt nyval av Ulf Carlsson 
 
f/ Revisorsersättare för en tid av ett år:      Sam Davidsson 
 
 
Kvarstår i styrelsen gör: ordförande Olof Långberg, ledamoten Roland Berg. 
 
     


