Protokoll fört vid föreningens årsmöte 2020-11-28
Närvarande: 26 personer via Zoom.

Innan årsmötets början höll Per Karlsson Linderum ett föredrag om Närkes trollsländor.
§1 Öppnande
• Magnus Billqvist öppnar mötet och hälsar alla välkomna.
§2 Val av mötesordförande och mötessekreterare
• Magnus Billqvist väljs till mötesordförande.
• Annica Nettrup väljs till mötessekreterare.
§3. Val av justeringspersoner, tillika rösträknare
• Jonas Myrenås och Moa Pettersson väljs att justera protokollet.
§4. Fastställande av dagordning
• Dagordningen fastställs.
§5. Årsmötets behöriga utlysande
• Mötet fastslår att årsmötet har blivit behörigen utlyst.
§6. Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning
• Ola Elleström går igenom verksamhetsberättelsen för 2019 (bilaga 1). Efter några redaktionella
ändringar och tillägg beslutar mötet att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna
• Johan Grudemo redovisar föreningens ekonomi och bokslut för 2019 (bilaga 2). 2019 uppgick
medlemsantalet till 158 stycken. Detta utgör ca 50 % fler än vid samma tid föregående år. Mötet
beslutar att lägga föreningens bokslut för 2019 till handlingarna.
§7. Revisionsberättelse
• Magnus Billqvist redovisar för revisionsberättelsen 2019, som styrelsens revisor Eric Renman har
sammanfattat (bilaga 3).
• Fråga om medlemsmatrikel kommer upp igen och hur vi ska lösa detta utan att bryta GDPR är något styrelsen inte har funnit någon lösning på ännu. Se även § 18.
• Mötet beslutar att lägga 2019 års revisionsberättelse till handlingarna.
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§8. Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
• Mötet beslutar att ge den avgående styrelsen ansvarsfrihet.
§9. Behandling av inkomna motioner och propositioner
• Inga inkomna resp. framlagda.
§10. Fastställande av verksamhetsplan
• Magnus Billqvist går igenom verksamhetsplanen för 2020–2021 (bilaga 4). Lite utdrag:
- Det som har satts som mål för fem år sedan när föreningen bildades har genomförts. Nu ber vi
medlemmarna att komma med förslag med vilka aktiviteter som kan tänkas genomföras.
- Det kommer att ske mer aktiviteter över nätet under det kommande året, både kurser och föreläsningar.
- Sommarlägret har vi som mål att förlägga på olika delar av landet varje år för att sprida kunskapen
om trollsländor ännu mer. Vi har som mål att kunna genomföra lägret 2021 utanför Uppsala, eftersom det blev inställt i år.
- Medlemsbladet Mosaik kommer att bli tre nummer under 2020. Det blir tre istället för två som en
kompensation för att vi inte har kunnat träffas fysiskt.
- Medlemsbladet har vi inte råd med att trycka upp och skicka ut. Det kommer inte att kunna genomföras med den medlemsavgift vi har. Fördelen med att skicka det digitalt är att det kan vara
obegränsat antal sidor och att vi slipper dels porto och dels hela apparaten kring utskick.
- Förslag på landskapstrollsländor har tagits fram i samarbete med Natursidan.se. Under 2021 blir
det omröstning för resp. landskap.
• Magnus Billqvist redogör för information om fastställda, kommande aktiviteter.
• Mötet fastställer verksamhetsplanen för 2020–2021.
§11. Fastställande av budget och medlemsavgift
• Johan Grudemo berättar att föreningen kommer att ha 11 000 kronor över till nästa år. Detta på
grund av alla inställda aktiviteter i år. Styrelsens målsättning är att pengarna ska gå till aktiviteter
under kommande år.
• Styrelsen föreslår att 2021 års medlemsavgift fortsätter att vara 100 kronor.
• Mötet godkänner att 2021 års medlemsavgift fastställs till 100 kronor.
§12. Fastställande av styrelsens storlek (minst fem personer)
• Valberedningens förslag är att styrelsen ska bestå av sju personer inklusive ordförande.
• Mötet beslutar att styrelsen ska bestå av sju personer inklusive ordförande.
§13. Val av ordförande
• Magnus Billqvist blev omvald på 2 år 2019 och står därför kvar till 2021.
§14. Val av övriga ledamöter
• Valberedningens förslag på övriga i styrelsen:
- Ola Elleström – omval 2 år
- Annica Nettrup – omval 2 år
- Johan Grudemo – omval 2 år

- Övriga ledamöter (Ingela Gustafsson, Per Karlsson Linderum och Kerstin Dalman) är valda till 2021.
• Mötet godkänner valberedningens förslag.
§15. Val av revisor och revisorssuppleant
• Valberedningens förslag till revisorer:
- Eric Renman – omval 1 år
- Jennette Fox Jacobsson – omval 1 år
• Mötet godkänner valberedningens förslag.
§16. Val av valberedning och sammankallande i densamma
• Styrelsen föreslår omval av samtliga i valberedningen:
- Linda Birkedal, sammankallande – omval 1 år
- Håkan Jernehov – omval 1 år
- Christer Bergendorff – omval 1 år.
• Mötet godkänner styrelsens förslag.
§17. Val av ombud till SEFs stämma
• Punkten utgår och behandlas på ordinarie årsmöte 2021.
§18. Övriga frågor
• Göran Holmberg funderar vidare på ämnet medlemsmatrikel. Han nämner att Club 300 har en form
där man själv kan logga in på en plattform och där se allas namn och adresser. De som loggar in har
då godkänt att deras uppgifter får synas för andra medlemmar. Jonas Myrenås nämner att det kanske
finns en föreningsplattform som kan köpas in. Styrelsen tar med sig frågan och undersöker vidare.
• Moa Pettersson lyfter att föreningen gärna tar emot förslag och bidrag till vårt föreningsblad Mosaik.
• Jonas Myrenås lyfter att han har skrivit i Yrfän om ängstrollsländor och tackar Magnus för korrekturläsning.
• Mötet tackar styrelsen för deras bidrag under året.
§19. Mötet avslutas
• Ordförande förklarar årsmötet 2020 avslutat.
Efter årsmötet håller Magnus Billqvist ett föredrag om ”Årets roligaste fynd”. Både Per och Magnus
föredrag finns inspelade och finns tillgängliga via Magnus (filerna är för stora för hemsidan).
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Bilagor
1. Verksamhetsberättelse 2019
2. Bokslut 2019
3. Revisionsberättelse 2019
4. Verksamhetsplan 2020–2021
Samtliga bilagor finns här: http://www.trollslandeforeningen.se/arsmote-2020/

