
 

 
 

Med anledning av rådande pandemi har vi i styrelsen gjort vårt yttersta för att finna 

lösningar på hur vi ska genomföra ett årsmöte för Svenska Hobbyklubben. För att vi ska ha 

dokument att falla tillbaka till har styrelsen tagit fram dokument som vi avser att få godkänt 

online via klubbens omröstningsfunktion. Nedan har vi valt att ha kvar samtliga punkter för 

att inte utesluta något. Där vi inte kunnat ta hjälp av medlemmarna, har styrelsen valt att 

lägga en VAKANT plats.  

Förslaget är att medlemmarna säger JA eller NEJ till ett protokoll, skrivet såsom det 

sannolikt skulle ha blivit om årsmötet hade ägt rum. Styrelsen föreslår att alla 

styrelsemedlemmar sitter ett år extra, vid årsmötet 2021 hålls val som om det vore 2020. 

Denna "träff (omröstning)" ger betalande medlemmar möjlighet att rösta genom att boka 

en JA biljett eller NEJ biljett. "Bokningen" är öppen till 31 juli 2020. 

 

Protokoll från ”årsmöte” i Svenska Hobbyklubben, organisationsnummer 802489–2534, 

tid och plats: ersätts med omröstning.  

Antal närvarande röstberättigade medlemmar/ekipage: VAKANT 

 

§ 1. Mötets öppnande  

Styrelsen hälsar alla välkomna.  

§ 2. Val av:  

a. mötesordförande  

VAKANT valdes att leda årsmötet.  

b. Mötessekreterare  

VAKANT valdes till sekreterare för årsmötet.  

c. två justerare, tillika rösträknare  

VAKANT valdes att justera protokollet och att räkna eventuella röster på årsmötet.  

 



 

 
 
§ 3. Fråga om mötet blivit utlyst i behörig tid och ordning  

Mötet har ej kunnat utlysts enligt stadgarna. 

§ 4. Fastställande av dagordning  

Dagordning ej möjlig. 

§ 5. Föredragning av:  

a. Styrelsens verksamhetsberättelse  

Verksamhetsberättelsen finns att läsa av medlemmar via forumet. 

Medlemmarna godkänner verksamhetsberättelsen genom omröstningen. 

b. Ekonomisk berättelse  

Ekonomisk berättelse finns att läsa av medlemmar via forumet. 

Medlemmarna godkänner berättelsen genom omröstningen. 

c. Revisorernas berättelse  

Revisionsberättelsen finns att läsa av medlemmar via forumet. Medlemmarna 

godkänner berättelsen genom omröstningen.  

 

  

§ 6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen  

Medlemmarna beviljar styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019 

genom omröstningen. 

§ 7. Behandling av inkomna motioner  

Inga motioner har inkommit.  

§ 8. Fastställande av medlemsavgift för 2021  

Styrelsen föreslår att medlemsavgiften fortsatt är 100 kr för kalenderåret 2021. 

Medlemmarna godkänner berättelsen genom omröstningen. 



 

 
 
 

§ 9. Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget  

Styrelsen har arbetat fram en verksamhetsplan och budget som finns tillgänglig för medlemmarna i en 

särskild avdelning av forumet på hemsidan.  

Medlemmarna godkänner verksamhetsplanen för 2020–2021 och budget för 2021–2022 genom 

omröstningen. 

§ 10. 

ALLA FÖRTROENDEUPPDRAG FÖRLÄNGS MED ETT ÅR p.g.a. uteblivet årsmöte 2020. 

a. Ordförande 

Thomas Chentinell förlängs som 

ordförande till 2022 

b. Ledamot. 

Michael Hjelm förlängs som ledamot till 2022 

c. Kassör.  

Martin Giles förlängs som ledamot till 2021. 

d. Ledamot 

Jan Ekström förlängs som ledamot till 2021. 

e. Två eller flera ersättare.  

Per Björnskiöld och Mats Sandgren förlängs som ersättare till 2021. 

e. Revisor 

Sofia Hedström förlängs som revisor till 2021 

f. Revisorsersättare, för en tid av ett år  

Conny Söderholm förlängs som revisorsersättare till 2021. 

g. två ledamöter till valberedning, varav en sammankallande  



 

 
 
Mikael Lundberg och Anette Giles förlängs, med Mikael Lundberg som sammankallande 

förlängs till 2021. 

§ 11. Övriga frågor/information. 

Höstträff Elmia  

Elmia 2020 är inställt. 

§ 12. Mötets avslutande  

Styrelsen tackar alla medlemmar som läst protokoll och lämnat sin röst. 
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