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Årsmötesprotokoll 

fört vid årsmöte för  

Sveriges Speleologförbund 

2021-05-22 

Distansmöte via Zoom 

 

 

§ 1 Årsmötets öppnande 

 Johannes Lundberg hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. Röstlängden fastställdes till 

30 närvarande medlemmar. 

 

§ 2 Årsmötets behöriga utlysande 

Kallelsen till årsmötet publicerades i Grottan nr 1 2021, samt på hemsidan speleo.se. Årsmöteshandlingarna fanns 

tillgängliga på hemsidan tre veckor före årsmötet. 

 BESLUT 

 Årsmötet beslutades vara behörigt utlyst. 

 

§ 3 Val av mötesordförande 

 BESLUT 

 Årsmötet beslutade att välja Johannes Lundberg till mötesordförande. 

 

§ 4 Val av mötessekreterare 

 BESLUT 

 Årsmötet beslutade att välja Ola Löfquist till mötessekreterare. 

 

§ 5  Fastställande av dagordning 

  BESLUT 

  Årsmötet beslutade att godkänna dagordningen. 

 

§ 6  Val av justeringsmän tillika rösträknare 

  BESLUT 

  Årsmötet beslutade att välja Lina Lindén och Mats Fröjdenlund till justeringsmän, tillika rösträknare. 

 

§ 7  Godkännande av föregående årsmötesprotokoll 

  Förgående årsmötesprotokoll presenterades för årsmötet. 

  BESLUT 

 Årsmötet beslutade att godkända förgående årsmötesprotokoll. 
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§ 8 Verksamhetsberättelse för 2020 

 Verksamhetsberättelsen för föregående år presenterades och lästes upp för årsmötet. 

 BESLUT 

Verksamhetsberättelsen godkändes med typografiska och grammatiska justeringar. 

 

§ 9  Bokslut för SSF och Nedåt 

 Bokslutet för föregående verksamhetsår presenterades för årsmötet av skattmästare Ulla Pettersson. 

 BESLUT 

 Årsmötet beslutade att fastställa bokslutet inklusive avsättningar. 

 

§ 10 Revisorernas redovisning 

Revisor Lina Lindén gick genom revisionsberättelsen. Revisionerna rekommenderar årsmötet att bevilja årsmötet 

ansvarsfrihet. 

 

§ 11 Styrelsens ansvarsfrihet 

BESLUT 

  Årsmötet beslutade att bevilja den avgående styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020. 

 

§ 12 Val av styrelse 

 Valberedningens förslag presenterades och stämman antog dessa utan ändringar. 

 BESLUT 

a) Årsmötet beslutade att välja Johannes Lundberg till ordförande på 2 år (omval). 

b) Årsmötet beslutade att välja Daniel Lundh till vice ordförande på 1 år (omval). 

c) Årsmötet beslutade att välja Ola Löfquist till sekreterare på 1 år (omval). 

d) Årsmötet beslutade att välja Stefan Barth till ledamot på 1 år (omval). 

e) Årsmötet beslutade att välja Henning Wictorin till ledamot på 1 år. 

f) Årsmötet beslutade att välja Sofia Törner till ledamot på 1 år. 

g) Årsmötet beslutade att välja Jimmy Olsson till ledamot på 1 år. 

h) Årsmötet beslutade att välja Madeleine Rozmarynowicz till ledamot på 1 år. 

 

§ 13 Val av revisorer för 2021 (två revisorer och en suppleant) 

 Valberedningens förslag presenterades och stämman antog detta utan ändringar. 

 BESLUT 

 Årsmötet beslutade att välja Lina Lindén och Mark Dougherty till revisorer på 1 år. Positionen som suppleant 

lämnades vakant. 

§ 14 Val av valberedning (inklusive sammankallande) 

 Förslag till valberedning presenterades. 

  BESLUT 

  Årsmötet beslutade att välja Kristian Lyberg (sammankallande) och Emma Lundh till valberedning på 1 år. 
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§ 15 Budget för 2021 

 Skattmästaren presenterade budgeten för 2021. 

  BESLUT 

  Årsmötet beslutade att fastställa budgeten för 2021. 

 

§ 16 Föreningsavgifter för 2022 

 Ingen förändring av föreningsavgifterna föreslogs. 

  BESLUT 

  Årsmötet beslutade att fastställa årsavgiften 2022 enligt följande: 

• Enskild medlem: 350 kr. 

• Familj: 400 kr. 

• Prenumerant av Grottan: 400 kr. 

• Ungdom/studerande: 175 kr. 

 

§ 17 Motioner/förslag 

 Inga inkomna motioner eller förslag till årsmötet 2021. 

 

§ 18 Övriga frågor 

 Inga övriga frågor. 

 

§ 19 Årsmötets avslutande 

 Mötesordförande tackade alla närvarande och förklarade årsmötet 2021 för avslutat. 

 

 

 

Mötesordförande  Sekreterare 

 

 

__________________________  __________________________ 

Johannes Lundberg  Ola Löfquist 

 

Justeras  Justeras 

 

 

__________________________  __________________________ 

Lina Lindén  Mats Fröjdenlund 

Lina Lindén Mats Fröjdenlund
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