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PROTOKOLL fört vid årsmöte i Litteraturens Vänner i Skåne, 
onsdagen den 23 september 2020, klockan 18.00, på Restaurang Kniv & Gaffel i Malmö.  

1. Mötets öppnande  
Föreningens ordförande Kaeth Gardestedt öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 
Närvarande vid årsmötet var 50 föreningsmedlemmar, maximalt antal enligt regeringens 
beslut.  
Dessa blev avbokade på lista, att vid behov utgöra röstlängd.  

2. Val av årsmötesordförande  
Till ordförande för årsmötet valdes Kaeth Gardestedt.  

3. Val av årsmötessekreterare  
Till sekreterare för årsmötet valdes Inger Asker.  

4. Fastställande av dagordning  
Dagordningen godkändes av årsmötesdeltagarna.  

5. Val av person som jämte årsmötesordföranden skall justera protokollet  
Till justeringsperson att jämte ordföranden justera årsmötesprotokollet utsågs                    
Arne Eriksson. 

6. Fråga om årsmötet blivit utlyst enligt stadgarna  
Årsmötet ansågs utlyst enligt stadgarna.  

7. Föredragning av verksamhetsberättelse för år 2019  
Redovisningen för verksamhetsåret 2019 föredrogs av ordföranden samtidigt som den 
visades på skärm och fanns kopierad. Den godkändes av årsmötesdeltagarna. Bilaga. 

8. Fastställande av resultat- och balansräkning för år 2019  
Resultat- och balansräkning för verksamhetsåret genomgicks på skärm och godkändes av 
årsmötesdeltagarna. Bilaga.  

9. Framläggande av revisionsberättelse för år 2019  
Revisionsberättelsen föredrogs av Stenolof Engdahl och godkändes av årsmötesdeltagarna.  

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 2019 
Årsmötesdeltagarna beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.  

11. Beslut om antalet styrelseledamöter för år 2020 
Beslöts att antalet ordinarie styrelseledamöter skall vara fem (5) för verksamhetsåret 2020. 
Inga suppleanter.  

12. Val av styrelseordförande för ett år  
Till styrelseordförande i föreningen för år 2020 valdes Kaeth Gardestedt.  

13. Val av styrelseledamöter  
Inger Olsson, Margaretha Rasmusson och P-G Röjner valda t.om. 2020 
Olle Fridberg    omval ett år t.o.m. 2020 
Adjungerad ledamot i styrelsen är Leif Gardestedt.  

14. Val av revisor och revisorssuppleant för ett år  
Till revisor för år 2020 valdes Ann-Britt Elvstad och 
till revisorssuppleant för samma tid omvaldes Leif Persson.  

15. Val av valberedning  
Ordföranden vädjade till Årsmötet att utse valberedning. Då inga förslag fanns, beslöt 
Årsmötet att styrelsen utgör och fungerar som valberedning, med ordföranden som 
sammankallande.  

16. Beslut om årsavgift för 2021  
Årsmötet beslöt att medlemsavgiften för 2021 skall vara oförändrad dvs. 200 kronor per 
medlem.  
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17. Ärenden som inkommit till styrelsen för behandling vid årsmötet  
Enligt förslag från Malmö Fritidsförvaltning har stadgarna finjusterats. Ändringarna visades 
på skärm och förklarades varefter årsmötet godkände desamma. Bilaga. 

18. Övriga frågor för beslut av årsmötet 
Inga övriga frågor fanns att besluta. 

19. Årsmötets avslutande  
Föreningens ordförande Kaeth Gardestedt tackade årsmötet för förnyat förtroende men 
påpekade att samtliga i den styrelse som nu valts endast är valda fram till årsmötet 2021. 
Samtliga medlemmar uppmanas därför att till ordföranden föreslå nya styrelseledamöter att 
från årsmötet 2021 arbeta för föreningens fortlevnad. 
Härefter framförde hon sitt tack till styrelsens ledamöter och revisor för det gångna året. 
Avgående ledamoten Sally Sandgren har tidigare tackats av ordföranden för sitt arbete i 
styrelsen. Slutligen avtackades avgående revisorn Stenolof Engdahl för sina insatser. 
 

20. Årsmötets ordförande förklarade mötet avslutat.  

Malmö den 23 september 2020  

Vid protokollet    Årsmötesordförande  

 

Inger Asker    Kaeth Gardestedt  

 

Justeringsman Arne Eriksson  

Undertecknat original finns hos ordföranden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


