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Digitalt möte

Närvarande: Se bilaga.

§ 1 Mötets öppnande och godkännande av dagordning.
Ordförande Jean-Pierre Zune hälsade stämman välkommen och förklarade mötet öppnat.
Bosse Andersson förrättade ett upprop av de närvarande.
§ 2 Fråga om kallelse till stämman skett i behörig ordning
Stämman beslutade att kallelse skett i behörig ordning
§ 3 Fråga om genomförande av stämman i digital form.
Stämman beslutade att mötet skulle genomföras i digital form.
§ 4 Justering av röstlängd
Föreståndaren Bosse Andersson ropade upp de närvarande och beskrev deras uppgift på
stämman. Detta upprop beslutades också gälla som röstlängd. Där noterades 19
röstberättigade ombud, inklusive enskilda andelsägare samt 3 övriga deltagare.
§ 5 Förslag till presidium
a) Val av ordförande
Stämman beslutade att välja Jean-Pierre Zune till mötesordförande.
b) Val av sekreterare
Stämman beslutade att välja Robert Rasmussen till mötessekreterare.
c) Två protokolljusterare tillika rösträknare
Stämman beslutade att välja Inger Grape Burns och Monica Brundin till protokolljusterare
tillika rösträknare.
§ 6 Verksamhetsplan för 2021
Föreningens ordförande Jean-Pierre Zune beskrev styrelsens förslag till verksamhetsplan för
föreningens verksamhet under 2021.
Under diskussionen om planen aktualiserades frågan om att ge föreningar möjlighet att
organisera möten i Folkets Hus med fysisk ledning på plats i huset och med deltagare digitalt.
Vidare lyftes frågan om kommunikation och om möjligheterna att översätta texter till olika
språk som talas i området.
Ordföranden Jean-Pierre Zune tackade för synpunkterna, som kommer att tas upp till
behandling i styrelsen.
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Stämman beslutade att anta förslaget till verksamhetsplan för 2021.
§ 6 Budget för 2021
Föreningens ekonomiska talesperson Leif Malmlöf beskrev styrelsens förslag till budget för
föreningens verksamhet under 2021. Under pandemin har framförallt föreningens intäkter
men också utgifterna minskat kraftigt.
Inför det kommande året beskrevs tre scenarier. Det första innebär full verksamhet från
början av året och med ett plusresultat för helåret. Det andra en ekonomi som tar fart först
vid påsk och då blir utfallet ett nollresultat. Det tredje scenariot innebär att pandemin pågår
större delen av 2021 och då kommer resultatet att bli negativt.
Efter diskussion beslutade stämman att anta förslaget till budget för 2021.
§ 7 Motioner från styrelsen eller från medlemmar
Inga förslag från sig styrelsen eller motioner från medlemmar hade inkommit.
§ 9 Mötets avslutning
Ordförande Jean-Pierre Zune tackade deltagande föreningar och ombud för visat intresse
och förklarade mötet avslutat.
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