
Protokoll vid årsmöte i Lammhults Samhällsförening 

Tid och plats: Onsdag 17 februari 2021. Mötet hölls digitalt via MS Teams. 

Närvarande: Inger Tenggren, Mikael Averskog, Patrik Svensson, Ida Claesson, Elin Grönberg, Per Olof Lenegård, 

Bo Kanstedt, Pontus Kullengård, Kenneth Quick, Sofie Varga, Fredrik Jonsson, Oliver Persson och Annika 

Hallquist. 

§ 1. Mötets öppnande 

Mötets öppnandes av Annika Hallquist och alla hälsades välkomna 

§ 2. Val av mötesordförande 

Kenneth Quick valdes till ordförande för mötet.  

§ 3. Val av mötessekreterare 

Inger Tenggren valdes till sekreterare för mötet. 

§ 4. Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare 

Till att justera dagens protokoll valdes Ida Claesson och Sofie Varga. 

§ 5. Godkännande av dagordning 

Mötet godkände den förelagda dagordningen. 

§ 6. Fastställande av röstlängd 

Antal röstberättigade medlemmar har räknats, 13 personer. Samtliga närvarande på mötet anses 

röstberättigade. Årsmötet beslöt att fastställa röstlängden. 

§ 7. Årsmötets behöriga utlysande 

Mötet beslutade att kallelsen var behörigen utlyst. Allehanda innan jul, anslag i samhället samt 

flera sociala medier. 

§ 8. Verksamhetsberättelse för år 2020 

Verksamhetsberättelsen för 2020 godkändes, se bilaga 1. 

§ 9. Ekonomisk redovisning för år 2020 

Resultat- samt balansräkning per den 2020-12-31 godkändes, se bilaga 2 samt 3. 

§ 10. Revisionsberättelse 

Revisionsberättelsen upplästes av kassör Inger Tenggren och godkändes, se bilaga 4. 

§ 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

Årsmötet beslöt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020. 



§ 12. Behandling av inkommande motioner och förslag 

Inga motioner eller förslag från styrelsen förelåg. 

§ 13. Beslut om föreslagen stadgeändring 

Mötet beslutade enligt förslag, bilaga 4, om stadgeändring. Ändringen innebär att kallelse till 

årsmöte i första hand sker via samhällsföreningens hemsida. 

§ 14. Val av styrelseordförande 

Mötet beslutade välja Mikael Averskog till ordförande för 2 år. Beslutet var enhälligt. 

§ 15. Val av övriga styrelseledamöter 

Följande ledamöter valdes på 2 år: Sofie Varga och Fredrik Jonsson. 

Fyllnadsval 1 år: Sara Solnevik. 

Avgår i samband med årsmötet: Annika Hallquist och Patrik Svensson. Dessutom har Eric Nilsson 

begärt entledigande. 

§ 16. Val av två revisorer 

Mötet beslutade välja Krister Yngvesson och Ola Nilsson för 1 år. 

§ 17. Val av valberedning 

Till valberedning utsågs Samhällsföreningens arbetsutskott i samråd med styrelsen. 

§ 18. Övriga frågor 

Inga övriga frågor förelåg. 

§ 19. Mötets avslutande 

Mötet tackade de avgående styrelsemedlemmarna för gott och ansvarsfullt arbete under de år 

som man varit aktiva. Ett speciellt tack till Annika Hallquist som under 4 år arbetat hårt för 

Lammhult med omnejd. 

Den nya styrelsen önskades lycka till av mötesordföranden. 

Mötet avslutades. 

 

Vid protokollet: 

  ----------------------------------------------------- 

                       Inger Tenggren 

Justeras: 

 --------------------------------------------- --------------------------------------------- 

                   Ida Claesson                        Sofie Varga 


