Östhammars Litteraturförening

Protokoll årsmöte 2022
Datum: 2022-03-08, klockan 18.30
Plats: Equmeniakyrkan, Östhammar
Närvarande: 20 personer, se röstlängd, bilaga 1

§ l. Mötet öppnas
Josef Nylén förklarar mötet öppnat.
§ 2. Fastställande av dagordning
Medlemmarna fastställer utdelad dagordningen.
§ 3. Val av ordförande och sekreterare
Till ordförande väljs Olle Andersson och till sekreterare My Laurell.
§ 4. Val av justerare, tillika rösträknare, att jämte ordförande justera protokollet
Till justerare väljs Åsa Lindstrand och Hans Raab.
§ 5. Upprättande och godkännande av röstlängd
Närvarolistan där 20 personer antecknat sig godkänns som röstlängd (bilaga 1).
§ 6. Beslut om årsmötet blivit behörigen utlyst
Det fastställs att årsmötet har blivit behörigt utlyst då medlemmarna fått kallelse till
årsmötet via mejl/brev den 8 februari och sedan fått påminnelse via ordförandebrev den 24
februari, mailutskick den 3 mars och annons i Östra Uppland den 4 mars 2022. Handlingar
till mötet har hållits tillgängliga på föreningens webbplats, ordfestivalen.se.
§ 7. Föredragning av styrelsens årsredovisning och revisorns berättelse
Josef Nylén föredrog verksamhetsberättelsen för 2022 och Nils Engerdahl redogjorde för
ekonomin. Årets negativa resultat (- 33 938 kr) förklaras med att sponsorbidrag som
användes till Ordfestivalen 2021 hade bokats som intäkter under räkenskapsåret 2020. Det
ekonomiska resultatet för 2020 uppgick till + 37 208 kr.
Revisionsberättelsen lästes upp, den innehöll inga anmärkningar mot styrelsens förvaltning
av föreningens tillgångar. Medlemmarna beslutade att lägga årsredovisning och revisorns
berättelse till handlingar.
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§ 8. Beslut om fastställande av balans- och resultaträkning
Utdelad balans- och resultaträkningen fastställdes av årsmötet vilket innebär att
underskottet från 2021, - 33 938 kronor, förs i ny räkning.
§ 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beslutar att ge styrelsens medlemmar ansvarsfrihet.
§ 10. Beslut om årsavgift
Årsmötet beslutar om oförändrad årsavgift för 2023; enskilt medlemskap 150 kr, familj 250
kr, ungdom gratis t.o.m. 19 år.
§ 11. Beslut om arvoden och andra ersättningar
Årsmötet beslutar att inga arvoden ska utgå till styrelsen.
§ 12. Val av ordförande
Årsmötet väljer Josef Nylén till ordförande på ett år.
§ 13. Val av styrelseledamöter
Årsmötet väljer följande styrelseledamöter:
Ordinarie (2) år: My Laurell (omval), Annie Larsson (nyval)
Kvarstår (valda på 2 år 2021): Nils Engerdahl och Anna-Lena Lindgren Jorlin.
Suppelanter (1 år): Margareta Tötterman (omval), Catharina Stark (nyval).
§ 14. Val av revisor och ersättare
Nyval av Margareta Wingqvist, med Olle Pettersson som ersättare.
§ 15. Val av valberedning på ett år, två personer, varav en sammankallande
Kerstin Lindholm (sammankallande) och Hanna Glumoff Karlsson.
§ 16. Övriga frågor
Medlemmarna tackade styrelse för deras insatser under året.
Anna-Lena Lindgren Jorlin presenterade Litteraturkarusellen, ett nytt samarbete mellan
Östhammars litteraturföreningen och kommunen/regionen. Jonas Gren, författare och poet
från Uppsala, deltar i litteraturkarusellen och kommer att gästa Östhammars
Litteraturförening på Societetshuset Källör den 21 mars.
Nya medlemmen Elsa Maria Lindkvist berättar att hon genom sin far från Alunda har
material och kontakter som rör Ukraina.
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