
Protokoll från årsmötet i Föreningen Industrihistoriska Föreningen i Skåne 2020-04-28
Årsmötet genomfördes med poströster med Christian Kindblad som sekreterare och 
Ingemar John som rösträknare. 

Val av ordförande och sekreterare för mötet samt en eller två personer att jämte 
ordföranden justera dagens protokoll. 
 Jag är införstådd med att Lars Foberg är ordförande för årsmötet och 
 Christian Kindblad dess sekreterare                                      Ja 23    Nej 0
 
 Jag är införstådd med att Magnus Brynjer och Anna Margrethe Thagaard 
 justerar årsmötesprotokollet Ja 23    Nej 0

Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar. 
 Jag är införstådd med att Ingemar Johnn räknar insända röster och 
 upprättar en förteckning över deltagande medlemmar  Ja 23    Nej 0

Fråga om kallelse till mötet skett i behörig ordning.
 Jag uppfattar att kallelsen till årsmötet skett i behörig ordning Ja 23    Nej 0

Godkännande av dagordning. 
 Jag godkänner dagordningen Ja 23    Nej 0

Föredragning av styrelsens årsredovisning. 
 Denna bifogas

Föredragning av revisorernas berättelse. 
 Denna bifogas. Den är ”ren” d v s utan anmärkningar

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 
 Jag anser att styrelsen kan beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
 2019 Ja 23    Avstår 5 

Fastställande av arvoden och ersättningar till styrelse och revisorer. 
 Inga arvoden eller ersättningar är aktuella för styrelse och revisorer

Bestämmande av antalet styrelseledamöter. 
Bestämmande av antal styrelsesuppleanter. 
Bestämmande av antal ledamöter i valberedningen. 
Valberedningens förslag innebär att styrelsen omfattar ordförande, 
6 ledamöter och 3 suppleanter (oförändrat)

Val av: 
a) föreningens styrelseordförande för en tid av ett år.
 Jag stöder valet av Ingrid Andersson till styrelseordförande för ett år Ja 23    Avstår 5



b) halva antalet övriga styrelseledamöter för en tid av två år. 
c) halva antalet styrelsesuppleanter för en tid av två år. 

 Jag stöder val av övriga styrelseledamöter (Lars Foberg 1 år, Gabriella 
 Jansson 2 år, Gustaf Gustafsson 2 år och Arne Thornberg 2 år) och 
 suppleanter (Göran Hansson 2 år och Margit Dudas 2 år) enligt 
 valberedningens förslag Ja 23    Nej 0

Valberedningens förslag innebär att föreningen har 2 revisorer (oförändrat)
d) halva antalet revisorer för en tid av två år.
 Jag stöder val av Maria Wallin till revisor för 2 år Ja 23    Nej 0

e) ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, varav en utses 
till sammankallande. 
 Jag stöder omval av Jenny Hällström (sammankallande) och Eber Ohlsson 
 som valberedningens två ledamöter för ett år Ja 23    Nej 0

Bestämmande av medlemsavgifter. 
 Jag stöder beslut om oförändrade medlemsavgifter för 2021 
 (jämfört med 2020) Ja 23    Nej 0 

Behandling av inlämnade motioner.
 Inga motioner har inkommit

Övriga frågor.
 Inga övriga frågor har väckts

Sekreterare 

Christian Kindblad

Justerare

Magnus Brynjer

Anna Margrethe Thagaard


