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Årsmöte SOMS 202A-A3-26

Närvarande: Christina Nyman. Lena Janssotr. Kerstin Hagström Backe. Elin Jambrdri.

Johanna Eggenkamp. Elisabetlr Bår,all

Plats : Video-/telefonmöte via Skype

1. Christina Nyman öppnar mötet.

2. lVlötet anses stadgeenligt utlyst.

3. Christina Nyman väljs till mötesordförande, Elisabeth Båvall väljs till sekreterare,
Johanna Eggenkamp och Kerstin Hagström Backe väljs tilljusterare tillika
rösträknare.

4. Föregående årsmötesprotokoll godkänns och läggs till handlingarna.

5. 2019 års verksamhetsberättelse godkänns och läggs till handlingarna.

6. Vi har tagit del av utgifter och inkomster för 2019, som redovisas av kassÖren Lena
Jansson.

7. Vi har tagit del av revisionsberättelsen av revisorerna Johanna Eggenkamp och Eva
Rogenfelt. De finner att finanserna är i god ordning.

8. Styrelsen beviljas ansvarsfrihet.

9. Av medlemmar samt styrelsen anmälda frågor

- Konferens med årsmöte 2021
Styrelsen kommer att arbeta för en 2-dagarskonferens i Stockholm 2021.

- Sponsorskap
Föreningen kommer att fortsätta med sponsorsamarbeten i samband med
evenemang.

10. Verksamhetsplan för 2020 redovisas och godkänns.

11 . Ekonomisk plan för 2020 redovisas och godkänns.

12. fi/edlemsavgift kvarstår på 150 kr.
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13. Arsmötets beslut:
Cmval.
Kerstin Hagström Backe, ledamot, 2 år
Lena Jansson, kassör, 2 år

Sittande styrelse på ytterligare 1 är'.

Christina Nyman, ordförande 1 år
Elisabeth Båvall, sekreterare 1 år
EIin Jambrän, ledamot 1 år
lVlalin Claesson, suppleant 1 år

14.Val av revisorer:
Johanna Eggenkamp avslutar sitt uppdrag som revisor. Styrelsen får i uppdrag att
tillsätta revisorer, antingen internt eller externt.

15. Val av valberedning
Styrelsen får i uppdrag att tillsätta valberedning.

16. Övriga frågor

17. Ordföranden avslutar mötet.
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