
Årsmöte 
Värmdöföretagarförening 

Tisdag 30 mars 2021 klockan 18:00 
 

1. Årsmötets öppnande 
Magnus Daar förklarar mötet öppnat 
 

2. Val av ordförande och protokollförare på mötet 
Till ordförande för mötet valdes Magnus Daar och Elisabeth Blomdahl till 
protokollförare 

 
3. Upprättande och godkännande av röstlängd 

Röstlängden godkändes 
 

4. Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes 
 

5. Val av justeringsman tillika rösträknare 
Till justeringsman och rösträknare valdes Stephan Styfberg 

 
6. Prövning av om årsmötet är behörigen utlys 

Årsmötet befanns behörigen utlyst. 
 

7. Framläggande av årsredovisning 
Kassör Janaxel redogjorde för föreningens verksamhet under året. 
Korrigering av tidigare utskickad årsredovisning redogjordes noggrant av Anneli 
Petterson vilken anlitas i att sköta löpande bokföring. Del av intäkter hade bokförts 
på föregående år men detta har nu korrigerats och bokförts på innevarande år. 
 

8. Framläggande av resultaträkning och balansräkning 
Dessa godkändes av årsmötet 
 

9. Revisorns berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsåret 
Revisor Christina Sedelius revisionsberättelse godkändes av årsmötet. 
 

10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet av årsmötet. 
 

11. Verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår 
Styrelsen får frihet av stämman att arbeta fram en plan för 2021 med hänsyn till 
pandemins framfart och med budgeten som bas. 



 
12. Fastställande av medlemsavgift för kommande verksamhetsår 

Årsmötet beslutade att lämna service- och medlemsavgift oförändrad 
 

13. Val av ordförande fram tills nästa årsstämma 
Till ordförande 2021-2022 valdes Magnus Daar 
 

14. Val av styrelseledamöter och suppleanter 
Följande omval gjordes till styrelsen 
 
Styrelseledamöter: 
Janaxel Olsson, Idrottshälsan, omval 2år 
Elisabeth Blomdahl, Värmdönaprapaterna, omval 1år 
Stephan Styfberg, Lillsved Idrottsfolkhögskolan, omval 1år 
Karin Axzell Nymark, AB Business Control, vald på 2 år (2020-2022) 
 
Suppleanter: 
Eva Johansson, Adsessor Ekonomitjänst, omval 1år 
Malin Wennberg, Influera Sverige AB, omval 1år 
 

15.  Val av revisor och revisorssuppleant till nästa årsmöte 
Revisor: Vakant, Anneli Pettersson får i uppdrag att kontakta kandidat för detta 
uppdrag då Christina Sedelius valt att lämna sitt uppdrag. 
Revisorssuppleant: Vakant 
 

16. Val av ledamöter till valberedning 
Valberedning sammankallande: Vakant 
Valberedning ledamot: Vakant 
 

17. Beslut om styrelsearvoden 
Stämman enig om att arvode bör inkluderas i styrelsearbetet. 
Stämman lämnar frihet att ta fram förslag om detta. 
 

18. Inkomna motioner eller övriga frågor. 
Inga motioner hade inkommit. Inga övriga frågor lyftes. 
 

19. Mötets avslutande 
Ordförande Magnus Daar avslutade årsmötet. 

 
Justeras 

 
Stephan Styfberg 


