
Lo#ahammars Intresseförening 
Protokoll, årsmöte 2020 09 13 

1. Årsmötets öppnande 
Ordförande Torgny Kindh öppnade det något försenade årsmötet och hälsade deltagarna 
välkomna. 

2. Fastställande av dagordning 
Det på förhand offentliggjorda förslaget Ill dagordning godkändes. 

3. Fastställande av röstlängd 
Röstlängd om totalt tolv personer fastställdes. 

4. Fastställande om mötets behöriga sammankallande 
Inbjudan Ill årsmötet offentliggjordes inom fastställd Id på såväl föreningens hemsida som 
på facebooksidan ”Vi som vill leva och bo i Lo#ahammar”, varför mötet beslutade aO deOa 
sammankallats behörigt. 

5. Val av ordförande för mötet 
Torgny Kindh valdes Ill ordförande för mötet. 

6. Val av protokollförare för mötet 
Christer Lewell valdes Ill protokollförare för mötet. 

7. Val av två justeringsmän aD jämte ordföranden justera dagens protokoll 
Peter Albexon och Johan Melin valdes Ill aO jämte ordföranden justera protokollet. 

8. Styrelsens verksamhetsberäDelse 
Den på förhand offentliggjorda verksamhetsberäOelsen för verksamhetsåret 2019 godkändes 
och lades Ill handlingarna. 

9. Styrelsens förvaltningsberäDelse (balans- och resultaträkning) 
FörvaltningsberäOelsen godkändes och lades Ill handlingarna. 

10. RevisionsberäDelse 
Torgny Kindh läste upp revisorernas (Sofia Wadsten och Joakim Jansson) beräOelse, som 
lades Ill handlingarna. 

11. Fastställande av balans- och resultaträkning 
Balans- och resultaträkning fastställdes. 

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. 

13. Fastställande av medlems- och andra avgiOer 
Beslutades aO hi^llsvarande avgi#er - d v s 100 kronor för privatperson, 150 kronor för familj 
samt 200 kronor för förening – ska gälla för år 2020. Mötet beslutade därIll aO årsavgi# även 
för företag ska vara 200 kronor. Betald avgi# för eO företag innebär eO erbjudande aO kort 
beskriva verksamhet etc. på föreningens hemsida. En arbetsgrupp inom styrelsen utvecklar/
marknadsför denna fråga. 

14. Val av föreningsordförande för eD år 
Torgny Kindh omvaldes enhälligt som ordförande för eO år. 

15. Fastställande av antal styrelseledamöter, idag sju ledamöter och ersäDare 
Antalet ledamöter respekIve ersäOare fastställdes. 



16. Val av styrelseledamöter och ersäDare 
Barbro Hagman, Johan Andersson och Göran Carlsson valdes Ill ledamöter för två år. 
Redan (2019) valda ledamöter för två år är Thomas Svensson, Johan Melin och Christer 
Lewell. ErsäOare är Karin Almberg Johansson, Mahmoud Al Khalaf, Regina Zepeda-Albexon, 
Per Söderqvist, Tommy Larsson och Tobias Claesson (nyvald).  

17. Val av två revisorer 
Sofia Wadsten och Joakim Jansson omvaldes Ill revisorer. 

18. Val av valberedning, två personer varav en sammankallande 
Ma^as Hultman (sammankallande) och Karin Almberg Johansson utsågs Ill valberedning. 

19. Intresseföreningens fond 
Lo#ahammars Intresseförenings Fond bildades den 6 december 1993, då även stadgarna för 
fonden fastställdes. Dessa behöver nu omarbetas på så säO aO det bl a klart och tydligt 
framgår aO medel ur fonden ska beviljas Ill något beständigt för Lo#ahammar. 
Omarbetningen ska, enligt beslut av årsmötet, göras av Lo#ahammars Intresseförenings 
styrelse. 

20. Mötets avslutande 
Torgny Kindh förklarade mötet avslutat och tackade för visat intresse. 

Torgny Kindh                                                                            Christer Lewell 
Ordförande                                                                               Sekreterare 

Johan Melin                                                                              Peter Albexon 
Justerare                                                                                   Justerare


