
Sida 1 
Protokoll Årsmöte Eos 2022 

 

Protokoll vid Naturistföreningen Eos Årsmöte 

Söndagen den 6 mars 2022 kl.14,00 

Skarpnäck, Pilotgatan 20 samt digitalt via Zoom  

 

1. Mötets öppnande 

Föreningens ordförande Lars Berglund öppnar mötet och hälsar alla 

välkomna kl. 14,07 

 

2. Fråga om mötets behöriga utlysande 

Konstaterades att kallelse skett inom stadgeenlig tid.  

 

3. Val av mötesordförande och mötessekreterare 

Lisel Humla Sjöstedt valdes till mötesordförande.  

Anette Isaksson valdes till mötessekreterare. 

 

4. Val av två protokolljusterare samt tillika rösträknare 

Jan Ekberg och Lena Berglund valdes. 

 

5. Fastställande av dag- och eventuell arbetsordning för mötet.  

Med kallelsen utskickad dagordning fastställdes. 

 

6. Upprättande av röstlängd               

Enligt närvarolista fanns 16 röstberättigade med på mötet, varav16 betalande.  

 

7. Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse 

Lars Berglund föredrog verksamhetsberättelsen, vi har en positiv ökning på 

medlemssidan. Mötet beslutar att lägga verksamhetsberättelsen till 

handlingarna.  

Curt Jansson föredrog den ekonomiska delen, det framgick bl.a att föreningen 

haft goda inkomster från sommarfiket i Ågesta och bastun.  

Mötet beslutar att lägga den ekonomiska berättelsen till handlingarna.  

 

8. Revisorernas berättelse och förslag till årsmötet 

Revisorernas berättelse föredrogs av Henrik Svensson och lades till 

handlingarna. 

      

9. Fastställande av resultat och balansräkning 

Fastställdes i framlagt skick.  
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10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen  

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. 

11. Styrelsen förslag till årsmötet (propositioner)  

Inga inkomna förslag att behandla. 

 

12. Förslag från enskilda medlemmar (motioner) 

Inga inkomna förslag att behandla.  

 

13. Val av föreningsfunktionärer 

 

a) Val av kassör (2 år) 

Till kassör valdes Henrik Svensson  

 

b) Val av minst två och högst fyra ordinarie styrelseledamöter på 2 år 

Jan Ekberg (omval)  

Anette Isaksson (omval)  

Ekina Hed (omval)  

Gertie Clefberg (omval)  

 

c) Val av två styrelsesuppleanter på 1 år 

Ingemar Nordmark (omval) 

Camilla Hansen (nyval) 

 

d) Val av två ordinarie revisorer samt i revisorssuppleant på 1 år 

Lennart Björk, ordinarie (omval) 

Bo Kleberg, ordinarie (nyval) 

Curt Jansson, suppleant (nyval)  

 

e) Val av delegater till förbundets riksmöte 

Årsmötet gav styrelsen i uppdrag att utse delegater till förbundets riksmöte. 

 

f) Val av festkommitté på 1 år 

Gertie Clefberg (omval) 

Lena Berglund (omval) 

 

g) Val av valberedning på 1 år 

Lisel Humla Sjöstedt, sammankallande (omval) 

Lisel gavs mandat att själv utse medhjälpare. 

 

14. Beslut om att förklara samtliga val omedelbart justerade 

Beslöts att förklara samtliga val under punkt 13 här ovan som omedelbart 

justerade.  
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15. Övriga frågor (ej beslutskaraktär) 

Anders föreslår för styrelsen att kaffe/kaka priset höjs från 15 till 20 kr. 

Anders berättar lite om bastuverksamheten, och planerna framåt, med lite 

justerade tider/dagar under maj och sommaren.  

 

16. Mötet avslutas 

Ordförande Lars Berglund, tackar mötesordförande Lisel Humla Sjöstedt och 

alla övriga för visat intresse för föreningen. Vi tackar även av Curt som avgår 

som kassör. Vi avslutar mötet kl. 14,40. 

 

 

 

 

Sekreterare     Ordförande 

 

 

………………………………  ………………………………… 

Anette Isaksson   Lisel Humla Sjöstedt 

 

 

Justeras     Justeras 

 

 

………………………………  ………………………………… 

Jan Ekberg    Lena Berglund 

 

 

 

 


