
 
 
 
 
 
Protokoll fört vid årsmöte i Litteraturens Vänner  
tisdagen den 20 april 2021. Digitalt Zoom-möte 
 
 

1. Mötets öppnande 
Föreningens ordförande Kaeth Gardestedt öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 
15 personer deltog i det digitala årsmötet – 39 hade på förhand tillstyrkt samtliga punkter 
som skulle avhandlas. 

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

3. Val av årsmötessekreterare 
Till sekreterare för årsmötet valdes Margaretha Rasmusson. 

4. Val av person som jämte årsmötesordförande skall justera dagens protokoll. 
Till justeringsperson att jämte ordförande justera årsmötesprotokollet utsågs 
Inger Asker. 

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

6. Framläggande av styrelsens årsredovisning 
Redovisning för verksamhetsåret 2020 föredrogs av ordförande enligt nedan: 
Alla medlemmar har i förväg haft möjlighet att läsa på Hemsidan. 

7. Framläggande av revisorns berättelse 
Revisionsberättelsen föredrogs av Ann-Britt Elvstad och godkändes av 
årsmötesdeltagarna. 

8. Framläggande av resultat- och balansräkning 
Resultat- och balansräkning för verksamhetsåret 2020 genomgicks och godkändes. 

9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen 
 Årsmötesdeltagarna beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020. 

10. Val styrelseordförande 
Till styrelseordförande i föreningen för år 2021 valdes Kaeth Gardestedt. 

11. Val av styrelsestyrelseledamöter och styrelsesuppleanter 
Inga nya förslag på styrelseledamöter och styrelsesuppleanter har inkommit inför 2021. 
Inger Olsson kvarstår som klubbmästare samt föreningens ständige adjungerade, Leif 
Gardestedt. Några medlemmar kommer att bistå under året. 

12. Val av revisor och revisorssuppleant 
Till revisor för 2021 valdes Ann-Britt Elvstad och till revisorssuppleant för 2021 
valdes Leif Persson. 

13. Val av valberedning för 2022 
Inga förslag har inkommit på förslag till valberedning. Årsmötet valde styrelsen. 

14. Beslut om årsavgift för 2022  
Årsmötet beslöt att medlemsavgiften för 2022 ska vara oförändrad, dvs 200 kronor 
per medlem.  



 
 
 
 

15. Ärende som inkommit för behandling på årsmötet. 
Inga ärende har inkommit under året för denna punkt. 
 

16. Årsmötets avslutande. 
Föreningens ordförande Kaeth Gardestedt tackade årsmötet för förnyat förtroende. 
Föreningen fortsätter med denna villiga och hoppfulla reducerade styrelse. 
Samtliga medlemmar i Litteraturens Vänner uppmanas att föreslå nya ledamöter till 
styrelsen framöver! 
Slutligen avtackades avgående ledamöter Margaretha Rasmusson, P-G Röjner och Olle 
Fridberg. Ett särskilt tack fick revisor och klubbmästare. 
 

17. Årsmötets ordförande förklarade mötet avslutat. 
 
Malmö den 23 april 2021 

 
 Vid protokollet                                  Årsmötesordförande 
 
 
Margaretha Rasmusson                      Kaeth Gardestedt   
  
      

              Justeringsperson 

 

              Inger Asker  

 

            Undertecknat original finns hos ordföranden. 


