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Ärende Gemla Samhällsråds digitala årsmöte 2021 avseende 

verksamhetsåret år 2020.

Tid 2021 04 01 – 2021 04 30

Upplägg Följande dokument är tillgängliga för allmänheten och har funnits
på www.gemla.se under hela april månad år 2021.

• Inbjudan / annons årsmöte
• Dagordning / ärenden
• Verksamhetsberättelse inkl ekonomiska redovisning, verksamhets-

plan och budget 
•  Revisionsberättelse
• Valberedningens förslag
• Svarsformulär

Protokoll

§ 1     Öppnande av årsmötet  
På grund av pandemin och gällande regleringar genomför vi ett digitalt årsmöte 
2021 avseende verksamhetsåret år 2020. Det digitala årsmötet är utformat av 
styrelsen. Materialet har varit tillgängligt för allmänheten mellan den 1 april och 
30 april 2021 på www.gemla.se. Inbjudan att delta i det digitala årsmötet har 
hörsammats av tjugoen personer varav åtta styrelsemedlemmar. Samtliga har 
fyllt i svarsformuläret och godkänt förslagen enligt § 2, 3, 4, 5, 8, 9 10, 11, 12, 
13.

§ 2 Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
Årsmötets formalia godkändes och till årsmötets sekreterare valdes Dan 
Danielsson. Svar: Ja 21 röster. Nej 0 röster.

§ 3 Val av protokolljusterare och tillika rösträknare
Till protokolljusterare och tillika rösträknare valdes Anna Mattisson och Aron 
Skandevall. Svar: Ja 21 röster. Nej 0 röster.

§ 4 Godkännande och förslag till dagordning
 Förslaget till dagordning godkändes. Svar: Ja 21 röster. Nej 0 röster.

§ 5 Godkännande av årsmötets behörighet
Årsmötets ansågs utlyst i behörig ordning. Svar: Ja 21 röster. Nej 0 röster.
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§ 6 Föredragning av verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelsen finns på www.gemla.se och har varit tillgänglig där från
och med 2021 04 01.

§ 7 Föredragning resultaträkning, balansräkning och revisionsberättelse
Uppgifterna finns redovisade på www.gemla.se och har varit tillgänglig där från 
och med 2021 04 01.

§ 8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Samtliga deltagare i årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet. Det är tretton 
deltagare utöver styrelsen som svarat ja. Svar: Ja 13 röster. Nej 0 röster.
 

§ 9 Val av ordförande på ett år
Ordförande Nils-Erik Magnusson. (omval)

Svar: Ja 21 röster. Nej 0 röster.

§  10 Val av rådsledarmöter på två år
Styrelseledarmöter Fredrik Karlsson (omval)

Ronny Runesson (omval)
Aron Skandevall (nyval som styrelseledarmot)
Greger Runesson (omval)
Lars Rydmark (nyval)
Svar: Ja 21 röster. Nej 0 röster.

§ 11 Val av suppleanter
Styrelsesuppleanter Anita Åkesson på två år (omyval)

Svar: Ja 21 röster. Nej 0 röster.

§ 12 Val av två revisorer och två revisorssuppleanter samtliga på ett år
Revisorer Stefan Lindqvist (omval)

Inger Johansson (omval)
Revisorssuppleanter Mona Nilsson (omval)

Anders Söreke (omval)
Svar: Ja 21 röster. Nej 0 röster.

§ 13 Val av valberedning och sammankallande
Ledarmöter Aron Skandevall (omval) sammankallande
valberedning Ola Aronsson (omval)

Anna Mattisson (omval)
Suppleant Erik Sellström (omval)

Svar: Ja 21 röster. Nej 0 röster.

§ 14 Information om verksamheten
Se verksamhetsplan och övrigt material som har varit och är tillgängligt på 
www.gemla.se.

§ 15 Behandling av inkomna förslag
Inga inkomna förslag.
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§ 16 Övriga ärenden
Inga inkomna förslag.

§ 17 Mötets avslutning
Röstningen på www.gemla.se avslutades den 30 april 2021. Allt material 
inklusive protokoll kommer att finnas tillgängligt på www.gemla.se

Det digitala årsmöte är utformat och genomfört av styrelsen för Gemla 
samhällsråd.

Gemla den 9 maj 2021

Sekreterare

Dan Danielsson

Justeras

Aron Skandevall Anna Mattisson
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