Årsmöte den 12 mars 2020
Plats: Studiefrämjandet, Götgatan 4, Flen
Närvarande: Enligt närvarolista
Protokoll
1.

Årsmötet öppnades.

2.

Konstaterades att årsmötet utlysts enligt stadgarna.

3.

Till ordförande för årsmötet valdes Patrick Björck.

4.

Styrelsen anmälde Roger Läth att vara sekreterare för årsmötet.

5.

Till justerare, tillika rösträknare, valdes Bengt Magnusson och Hans Wrådhe.

6.

Styrelsens verksamhetsberättelse och räkenskaper presenterades. Utgående saldo 31/12 2019 var
18 350,01 kronor. Under punkten "Investeringar på väg 55 vid Björndammen" ansåg en
deltagare vid årsmötet att "Investeringar" i texten borde ersättas med "vägdragning". Det blev
också årsmötets beslut.

7.

Revisorernas berättelse upplästes.

8.

Kretsens resultat- och balansräkningar fastställdes.

9.

Årsmötet beslutade om ansvarsfrihet för föregående års förvaltning.

10.

Verksamhetsplan och förslag till budget godkändes. En av de punkter som togs upp vid
redovisningen av verksamhetsplanen var Flens kommuns satsning på "Ett hållbart Flen 2030".
Utgångspunkten är de 17 globala mål för hållbar utveckling som FN har antagit och som nu
kommunen ska arbeta på att tillämpa på lokal nivå. Kretsen avser att yttra sig om det förslag till
handlingsplan kommunen har tagit fram och på andra sätt delta i arbetet.

11.

Årsmötet beslutade att antalet styrelseledamöter ska vara 5 ordinarie och 2 ersättare.

12.

Till ordförande för kretsen, tillika ordförande i kretsstyrelsen, omvaldes Björn Rösch på 1 år.

13.

Val av 2 styrelseledamöter och 2 ersättare. Till styrelseledamöter omvaldes Jan-Olof Björk och
Roger Läth på 2 år. Till ersättare på 1 år valdes Inger Andersson (omval) och Seija Kytölä (nyval) .
Anita Jansson och Mireille Lewis står kvar ytterligare 1 år.

14.

Till revisorer omvaldes Susanne Hellsberg och Patrik Gillner samt som ersättare Hans Göransson.

15.

Till valberedning valdes Hans Wrådhe (sammankallande), Eva Johansson och Kristina Dafgård
(ersättare).

16.

Inga ärenden från kretsstyrelsen förelades årsmötet.

17.

Inga motioner hade inkommit till årsmötet.

18.

Årsmötet avslutades.
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