PROTOKOLL
Upprättat den 30 juni 2022 kl. 14.00 från ordinarie föreningsmöte i Föreningen Stiftelser i
Samverkan (SiS) som genomförts utan medlemmarnas fysiska närvaro efter det att den
digitala omröstningen som genomförts under perioden den 16–30 juni 2022 avslutats.

1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet
Föreningsmötet beslutade (med 49 röster för) att de medlemmar som inom angiven svarstid
inkommit med svarsformulär ska upptas i röstlängden.
Det noterades att 49 medlemmar inkommit med svarsformulär inom angiven svarstid och
följaktligen ska upptas i röstlängden, se bilaga 1.

2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
Det noterades att kallelsen jämte dagordning för mötet skickats till medlemmarna
den 16 juni 2022.
Föreningsmötet beslutade (med 48 röster för och 1 som avstått från att rösta) att
föreningsmötet utlysts på rätt sätt och i enlighet med föreningen stadgar.

3. Fastställande av dagordningen
Föreningsmötet beslutade (med 49 röster för) att fastställa utsänt förslag till dagordning.

4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet
Föreningsmötet beslutade (med 48 röster för och 1 ogiltig röst) att välja Kerstin Fagerberg till
ordförande och Lynda Ondrasek Olofsson till sekreterare för mötet.

5. Beslut om att genomföra ordinarie föreningsmöte genom omröstning digitalt
Föreningsmötet beslutade (med 49 röster för) att ordinarie föreningsmöte 2022 ska genomföras genom att medlemmarna avger sina röster digitalt.

6. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare
Föreningsmötet beslutade (med 48 röster för och 1 som avstått från att rösta) att utse Stefan
Einarsson och Brita Löfgren Lewin till justeringspersoner tillika rösträknare.

7. Val av revisor
Föreningsmötet beslutade (med 48 röster för och 1 som avstått från att rösta), i enlighet
med valberedningens förslag, att välja auktoriserade revisorn Torgny Kvist till revisor för
föreningen för ett år, dvs. intill slutet av det ordinarie föreningsmöte som hålls 2023.
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8. Verksamhetsberättelse samt årsbokslut för senaste räkenskapsår
Föreningsmötet beslutade (med 49 röster för) att verksamhetsberättelsen samt årsbokslutet
för 2021 ska anses framlagd.

9. Revisorns berättelse över föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning
Föreningsmötet beslutade (med 48 röster för och 1 som avstått från att rösta) att
revisionsberättelsen ska anses framlagd.

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Föreningsmötet beslutade (med 42 röster för och 7 som avstått från att rösta) att bevilja
styrelseledamöterna ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021. Det noterades att de styrelseledamöter som är eller företräder medlemmar inte deltog i beslutet.

11. Val av styrelsens ordförande för en tid av två år
Det noterades att Kerstin Fagerberg vid ordinarie föreningsmöte 2021 omvaldes till
styrelsens ordförande för en tid av två år, dvs. intill slutet av det ordinarie föreningsmöte
som hålls 2023.

12. Val av övriga ledamöter i styrelsen för en tid av minst två och högst tre år
Det noterades att Stefan Einarsson och Christina Backman vid ordinarie föreningsmöte 2021
valdes som styrelseledamöter i föreningen för en tid av två år, dvs. intill slutet av det
ordinarie föreningsmöte som hålls 2023.
Föreningsmötet beslutade (med 48 röster för och 1 röst mot), i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja Katarina Olsson, Lynda Ondrasek Olofsson, Wilhelm Reuterswärd,
Ingmarie Severien och Ingrid Sundström som styrelseledamöter i föreningen för en tid av
två år, dvs. intill slutet av det ordinarie föreningsmöte som hålls 2024.
Styrelsen består således av följande ledamöter:
Kerstin Fagerberg
vald till föreningsmötet 2023
Christina Backman
vald till föreningsmötet 2023
Stefan Einarsson
vald till föreningsmötet 2023
Katarina Olsson
vald till föreningsmötet 2024
Lynda Ondrasek Olofsson
vald till föreningsmötet 2024
Wilhelm Reuterswärd
vald till föreningsmötet 2024
Ingmarie Severien
vald till föreningsmötet 2024
Ingrid Sundström
vald till föreningsmötet 2024
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13. Val av valberedning för en tid av två år
Det noterades att Kjell Blückert och Ida Järvegren vid ordinarie föreningsmöte 2021 valdes
som ledamöter i valberedningen för en tid av två år, dvs. för tiden intill slutet av det ordinarie
föreningsmöte som hålls 2023.
Det noterades vidare att Ola Johannesson avböjt omval.
Valberedningen består således av följande ledamöter:
Kjell Blückert
vald till föreningsmötet 2023
Ida Järvegren
vald till föreningsmötet 2023

14. Fastställande av medlemsavgift
Föreningsmötet beslutade (med 49 röster för) att medlemsavgifterna för 2023 ska vara
oförändrade och fastställas till 1 000 kronor för stiftelser och 200 kronor för enskilda
personer.

15. Övriga frågor
Det konstaterades att inga övriga frågor anmälts.
_________________________

Vid protokollet:

Lynda Ondrasek Olofsson

Justeras:

Kerstin Fagerberg
Ordförande

Stefan Einarsson

Brita Löfgren Lewin
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