
Protokoll fört vid årsstämma i Föreningen Station Linné  
27 april 2019 
 
Årsstämman hölls på Ölands Folkhögskola 
 
1. Val av ordförande vid stämman  
Beslut: 
Att välja Fredrik Ronquist 

 
2. Val av sekreterare vid stämman  
Beslut: 
Att välja Elisabeth Almgren 

 
3. Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare, att jämte ordföranden 
justera dagens protokoll  
Beslut: 
Att välja Lena Wennersten och Anne Wilks 

 
4. Upprättande av röstlängd  
En lista gick runt där alla närvarande skrev upp sig (bifogas detta protokoll) 
Beslut: 
Att därmed justera röstlängden 

 
5. Fastställande om stämman blivit stadgeenligt utlyst  
Kallelsen ska enligt stadgarna sändas ut minst fyra veckor före mötet och det skedde 
för ännu längre sedan. 
Beslut: 
Att godkänna att mötet blivit stadgeenligt utlyst 

 
6. Fastställande av styrelsens årsberättelse  
Den lästes igenom 
Beslut: 
Att fastställa årsberättelsen. Årsberättelsen läggs till handlingarna.  

 
7. Ekonomisk årsredovisning  
Årsredovisningen gicks igenom och lades till handlingarna.  

 
8. Revisorernas berättelse  
Revisor Carina Olssons revisionsberättelse lästes upp av revisor Cajsa Lindberg 
(bifogas detta protokoll). Revisionen fann att föreningens ekonomi var i god ordning 
och föreslog att budgeten skall fastställas, samt att styrelsen skall beviljas 
ansvarsfrihet.  
 
9. Fastställande av resultat- och balansräkning  
Beslut: 
Att fastställa resultat- och balansräkning. 
 
10. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen  
Beslut: 
Att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret. 



 
11. Förslag till ändring av stadgarna  
Förslag till stadgeändringar som hade skickats ut innehöll två skrivfel och rättelser 
bifölls av stämman enligt följande:  
Punkt 10 skall kvarstå.  
Datum för årsstämman skall ske innan maj månads utgång. 
 
Förslag att ändra sista datum för årsstämman från utgången av april till utgången av 
maj. Förslaget bifölls av stämman 

 
12. Fastställande av arbetsplan för nästkommande verksamhetsår, samt 
långsiktig plan för de tre närmast kommande verksamhetsåren  
Förslaget lästes igenom. 
Beslut: 
Att fastställa denna plan. 
 
13. Fastställande av årsavgift  
Styrelsens förslag är att behålla avgifterna oförändrade, nämligen 100 kr per år för 
ordinarie medlem och 500 kr per år för stödmedlem. 
Beslut: 
Att fastställa dessa avgifter. 
 
14. Förslag till budget för nästkommande verksamhetsår  
Förslaget gicks igenom. 
Beslut: 
Att fastställa budgeten för 2019. 
 
15. Fastställande av antal ledamöter i styrelsen  
Valberedningens förslag om antal ledamöter föredrogs av mötesordförande (ingen 
från valberedningen var närvarande). 
Beslut: 
Att fastställa antalet ledamöter till 11 personer inklusive ordföranden. 
 
16. Val av styrelseordförande  
Valberedningens förslag för ordförande är Lena Wennersten. 
Beslut: 
Att välja Lena Wennersten till ordförande på 1 år. 
 
17. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter  
Valberedningens förslag presenterades 
Beslut: 
Ordinarie ledamöter: Elisabeth Almgren nyval, Anna-Karin Borg Karlsson omval, 
Dave Karlsson omval, Folke K. Larsson omval, Bertil Lundgren omval, Jessica Mo 
nyval.  
Fyra ledamöter kvarstår: Pav Johnsson, Gunhild Kullenberg, Anne Wilks, Lennart 
Ågren.  
Val av fem suppleanter:  
Omval: Stefan Andersson, Lisa Tengö, Karin Bengtsson, Börje Ekstam. Nyval: 
Fredrik Ronquist .  
 



 
18. Val av två revisorer samt två revisorssuppleanter  
Valberedningens förslag presenterades 
Beslut: 
Att välja Cajsa Lindberg och Carina Olsson (omval) . 
                                       elsson till revisorssuppleanter (Omval).  
 
19. Val av sammankallande och ledamöter i valberedningen  
Beslut: 
Att välja Jan Landin, Honor Prentice och Veronica Larsson till valberedare och att 
välja Jan Landin som sammankallande. 
 
 
20. Val av två                                                             
Ej val i år.  
 
21. Övriga frågor  
Inga fanns. 
 
Anne Wilks framförde föreningens tack till Fredrik Ronquist för hans mångåriga och 
utmärkta arbete som ordförande för föreningen. Fredrik Ronquist framförde 
föreningens tack till Eje Rosén för hans mångåriga och engagerade arbete som 
ordinarie ledamot i föreningen. 
Fredrik Ronquist avslutade mötet och hälsade alla välkomna att följa med till Station 
Linné och titta på den pågående ombyggnationen. 
 
 
Vid protokollet    Mötesordförande 
 
 
……………………    …………………. 
Elisabeth Almgren    Fredrik Ronquist 
 
 
 
……………………    ………………….. 
Anne Wilks     Lena Wennersten 
Justeringsperson    Justeringsperson 
 


