
Årsmöte 2021 SVEGOT-DFS
Digitalt möte, 2021-03-27.

Mötets öppnande
Sittande ordförande, Dan Eriksson hälsade alla deltagare välkomna och förklarade 

SVEGOT-DFS årsmöte 2021 öppnat.

§ 1 Fastställande av röstlängd för mötet (vem som har rösträtt)
Från sittande styrelse: Dan Eriksson, Daniel Frändelöv, Magnus Söderman samt 

Patrik Larsson. 81 stycken medlemmar är inloggade vid mötets öppnande.

 § 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet
Ordförande Eriksson föreslår Medlem 305 till mötesordförande samt Patrik Larsson 

till mötessekreterare.
Bifall 305 99%
Bifall Larsson 100%

§ 3 Val av protokolljusterare och rösträknare
Ordförande föreslår Timmie Nilsson.
Bifall Nilsson 100%

§ 4 Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
Bifall 100%

§ 5 Fastställande av dagordning
Bifall 100%

§ 6 Omröstning kring säkerhetsspärr på grund av digitalt möte
Den aktuella mötesplattformen ger inte möjligheten att sortera på medlemmar som 

enligt föreningsstadgarna har rösträtt eller inte. Föreningsordförande Eriksson föreslår 
därför att, likt under årsmötet 2020, omm en fråga inte uppnår en majoritet på minst 60%, 
bordläggs frågan till nästkommande fysiska medlemsmöte.

Bifall 100%

§ 7a Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
Föreningsordförande Eriksson presenterar 2020 års verksamhetsberättelse.

§ 7b Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det 
senaste räkenskapsåret

Föreningsordförande Eriksson presenterar 2020 års förvaltningsberättelse. 



Eriksson samt styrelsemedlem Söderman passar samtidigt på att kommentera resultatet, 
som trots mötesinskränkningar och andra hinder visar ett positivt resultat. 

§ 8 Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste 
verksamhets-/räkenskapsåret

Revisor Rolf Nilsson presenterar sina reflektioner över 2020 års förvaltning.

§ 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
Revisor Nilsson föreslår att mötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för 

verksamhetsåret 2020.
Bifall 100%

§ 10 Fastställande av medlemsavgifter
Ingen förändring av medlemsavgifterna föreslås. Avgifterna bibehålls enligt följande:
600kr/år pensionär
1200kr/år reguljär
1800kr/år familj
Bifall 100%

§ 11 Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det 
kommande verksamhets-/räkenskapsåret

Eriksson föredrar styrelsens förslag på verksamhetsplan samt budget.
Verksamhetsplan: Bifall 100%
Budget: Bifall 100%

§ 12 Behandling av styrelsens förslag (propositioner) och i rätt tid inkomna 
förslag från medlemmarna (motioner)

Proposition 1: Uppköp av Logik Förlag
Föreningsordförande Eriksson presenterar styrelsens förslag på affär och 

finansiering av denna.
Omröstning 1. Ska föreningen ta beslut om inköp av Logik Förlag?
Bifall 97%
Avslag 3%

Omröstning 2. Ska föreningen låna ut 360’000 till aktiebolaget för att kunna 
fullfölja köpet? (260’000:- i köpeskilling samt 100’000:- för kostnader som beräknas 
uppkomma i samband med ägarbyte och flytt.)

Bifall 97%
Avslag 3%



Motion 1:  Plantering av ekar
Bifall 42%
Avslag 58%
Inget av alternativen överstiger 60% och frågan bordläggs därför till nästkommande

fysiska medlemsmöte.

Motion 2: Aktiekonto för föreningen
Omröstning 1: Val mellan motion 2 och samma motion men med styrelsens förslag 

på ändringar.
Motion 14%
Motion med ändringar 86%

Omröstning 2: Önskar mötet anta motionen med styrelsen föreslagna ändringar?
Bifall 91%
Avslag 9%

Motion 3: Årsmöte för nybildade kommunföreningar
Avslag 84%
Bifall 16%

Motion 4: Regelverk vid uppdelning av kommunföreningar
Bifall 99%
Avslag 1%

Motion 5: Bjuda in nya kommunföreningar till Älgarås
Omröstning 1: Val mellan motion 5 och samma motion men med styrelsens förslag 

på ändringar.
Motion 13%
Motion med ändringar 87%

Omröstning 2: Önskar mötet anta motionen med styrelsen föreslagna ändringar
Bifall 96%
Avslag 4%

§ 13 Val av

a) Föreningens ordförande för en tid av 1 år
Mötet föreslår sittande Dan Eriksson
Bifall 99%
Avslag 1%



b) Övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år
Marcus Follin sitter kvar ytterligare ett år.
Patrik Larsson samt Daniel Frändelöv ställer inte upp för omval.
Magnus Söderman föreslås för omval.
Bifall 100%

c) Eventuella suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid
av 1 år
Timmie Nilsson föreslås för omval.
Bifall 100%

d) Vid behov: 1 revisor jämte 1 suppleant för en tid av 1 år. I detta val får inte 
styrelsens ledamöter deltaga
Mötet föreslår sittande Rolf Nilsson för omval.
Bifall 100%

e)  3 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till 
sammankallande
Timmie Nilsson-sammankallande
Ida Torgersen
Robin Holmgren
Bifall 99%
Avslag 1%

§ 14 Eventuellt övriga frågor som anmälts under punkt 5
(Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen 

eller medlemmarna, får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet. Inget utöver 
det som finns i kallelsen får tas upp och beslutas på årsmötet.)

Inga övriga frågor

§ 15 Mötets avslutande
Mötesordförande avslutade årsmötet 2021.

Vid protokollet: Patrik Larsson Justeringsman: Timmie Nilsson
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