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Årsmötesprotokoll för SSRK Norrbottens ordinarie årsmöte 2021-05-22 

 

Plats: Digitalt via Zoom 

Tid: 13.00 

 

§1 Mötets öppnande 

Anna Vikström öppnade mötet och hälsade alla välkomna 

 

§2 Fastställande av röstlängd 

Röstlängden fastställdes till 13 närvarande personer 

 

§3 Val av ordförande till mötet 

Maria Johansson, Studiefrämjandet Norrbotten, valdes till mötesordförande 

 

§4 Val av mötessekreterare 

Tina Siikavaara valdes till mötessekreterare 

 

§5 Val av två justerare, tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden ska 

justera protokollet 

Marie-Louise Wideroth och Mikael Rönnbäck valdes till justerare och rösträknare 

 

§6 Frågan om mötet har blivit stadgeenligt utlyst 

Mötet har blivit utlyst i Apportören, Facebook och webbsidan 

 

§7 Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställdes av mötet 

 

§8 Avdelningsstyrelsens verksamhetsberättelse och årsbeslut och balans- och 

resultaträkning. Samt revisorernas berättelse 

Anna Vikström gick igenom verksamhetsberättelsen lite kort och Sverker Bergdahl drog 

balansrapporten för 2020. Alla deltagare hade fått samtliga dokument utskickade via e-post i 

god tid innan mötet. 

Verksamhetsberättelse samt balans- och resultatrapporten godkändes av mötet 
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§9 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 

Mötet beslutade om ansvarsfrihet för styrelsen 2020 

 

§10 Avdelningsstyrelsens verksamhetsplan för 2021 

Varje verksamhetsgren berättade lite kort om sin verksamhet under 2021 utifrån den 
bifogade verksamhetsplanen. Planen och budgeten godkändes av mötet 

 

§11 Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i avdelningsstyrelsen 
samt beslut om suppleanternas tjänstgörningsordning 

 
Valberedningens förslag av ordförande: Anna Vikström 

Valberedningens förslag till ledamöter: 

Nyval: Susanne Suomi 2 år 

Omval: Sverker Bergdahl 2 år 

Lisbeth Alakangas 2 år  

 

Ledamöter med 1 år kvar: 

Ann-Kathriné Levin  

Ingrid Grundström 

Tina Siikavaara 

 

Förslag till suppleanter: 

1 Astrid Rendahl 1 år omval 

2 Ann Lidström 1 år nyval 

 

§12 Val av två revisorer och två revisorssuppleanter 

Omval 1 år: Lasse Bergwall 

Nyval 1 år: Elin Rahkola  

Suppleanter:  

Nyval 1 år:  

1 Inger Westlund 

2 Ulrika Öström 

 

§13 Val av valberedning 

Julia Olsson valdes till sammankallande 1 år samt två vakanta som måste tillsättas under året 

 

§14 Beslut om omedelbar justering av punkt 11 – 13 

Punkt 11 – 13 justerades av mötet 

 

§15 Övriga frågor 

Inga övriga frågor lyftes 
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§16 Mötets avslutande 

Mötesordförande Maria Johansson avslutade mötet 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………………               …………………………………………………………… 

Maria Johansson   Tina Siikavaara 

Mötesordförande   Mötessekreterare 

 

 

 

 

 

………………………………………………………………….. ………………………………………………………….. 

Mikael Rönnbäck   Marie-Louise Wideroth 

Justerare/rösträknare   Justerare/rösträknare 
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Årsmötesprotokoll för SSRK Norrbottens ordinarie årsmöte 2021-05-22 


 


Plats: Digitalt via Zoom 


Tid: 13.00 


 


§1 Mötets öppnande 


Anna Vikström öppnade mötet och hälsade alla välkomna 


 


§2 Fastställande av röstlängd 


Röstlängden fastställdes till 13 närvarande personer 


 


§3 Val av ordförande till mötet 


Maria Johansson, Studiefrämjandet Norrbotten, valdes till mötesordförande 


 


§4 Val av mötessekreterare 


Tina Siikavaara valdes till mötessekreterare 


 


§5 Val av två justerare, tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden ska 


justera protokollet 


Marie-Louise Wideroth och Mikael Rönnbäck valdes till justerare och rösträknare 


 


§6 Frågan om mötet har blivit stadgeenligt utlyst 


Mötet har blivit utlyst i Apportören, Facebook och webbsidan 


 


§7 Fastställande av dagordning 


Dagordningen fastställdes av mötet 


 


§8 Avdelningsstyrelsens verksamhetsberättelse och årsbeslut och balans- och 


resultaträkning. Samt revisorernas berättelse 


Anna Vikström gick igenom verksamhetsberättelsen lite kort och Sverker Bergdahl drog 


balansrapporten för 2020. Alla deltagare hade fått samtliga dokument utskickade via e-post i 


god tid innan mötet. 


Verksamhetsberättelse samt balans- och resultatrapporten godkändes av mötet 


 


 


 







§9 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 


Mötet beslutade om ansvarsfrihet för styrelsen 2020 


 


§10 Avdelningsstyrelsens verksamhetsplan för 2021 


Varje verksamhetsgren berättade lite kort om sin verksamhet under 2021 utifrån den 
bifogade verksamhetsplanen. Planen och budgeten godkändes av mötet 


 


§11 Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i avdelningsstyrelsen 
samt beslut om suppleanternas tjänstgörningsordning 


 
Valberedningens förslag av ordförande: Anna Vikström 


Valberedningens förslag till ledamöter: 


Nyval: Susanne Suomi 2 år 


Omval: Sverker Bergdahl 2 år 


Lisbeth Alakangas 2 år  


 


Ledamöter med 1 år kvar: 


Ann-Kathriné Levin  


Ingrid Grundström 


Tina Siikavaara 


 


Förslag till suppleanter: 


1 Astrid Rendahl 1 år omval 


2 Ann Lidström 1 år nyval 


 


§12 Val av två revisorer och två revisorssuppleanter 


Omval 1 år: Lasse Bergwall 


Nyval 1 år: Elin Rahkola  


Suppleanter:  


Nyval 1 år:  


1 Inger Westlund 


2 Ulrika Öström 


 


§13 Val av valberedning 


Julia Olsson valdes till sammankallande 1 år samt två vakanta som måste tillsättas under året 


 


§14 Beslut om omedelbar justering av punkt 11 – 13 


Punkt 11 – 13 justerades av mötet 


 


§15 Övriga frågor 


Inga övriga frågor lyftes 







§16 Mötets avslutande 


Mötesordförande Maria Johansson avslutade mötet 


 


 


 


 


 


……………………………………………………………………               …………………………………………………………… 


Maria Johansson   Tina Siikavaara 


Mötesordförande   Mötessekreterare 


 


 


 


 


 


………………………………………………………………….. ………………………………………………………….. 


Mikael Rönnbäck   Marie-Louise Wideroth 


Justerare/rösträknare   Justerare/rösträknare 
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