
+ svensko Röd«r Korser

Protokoll vid digital kretsstämm a 2021 ftir Värmdö Röd a korskrets
tisdagen den23 februari 2021kL. 18.00.

Nåirvarande: Ulla Sundberg
Maria Tjemqvist
Agneta Spetz

Digitalt niirvarande: Eva Söderberg
Reza Molavi
MonicaNordeman
Brita Åkesson
Mahjobba Masumi
Gun Munck
Gertrud Berglund
Doriana Lööf
Nancy Bjerregard
Annmarie Nätt
Maivor Strörn
Monica Fransson
Katarina Magnusson

1. Ståimman öppnades av sittande ordftirande Ulla Sundberg.
2. Godkiindes att stämman var stadgeenligt sammankallad.
3. Deltagande medlemmar registrerades och röstlängden fastställdes.
4. - Ulla Sundberg valdes till ordftirande och Agneta Spetz till sekreterare ftir

stämman.
- Katarina Magnusson och Annmarie Nätt valdes till protokolljusterare

och tillika röstriiknare.
5. Föredragningslistan godkändes.
6. Verksamhetsrapport med ekonomisk rapport for 2A20 föredrogs och

visades på dataskiirmen. Förvaltningsberättelsen, den ekonomiska
rapporten och revisorernas berättelse lades till handlingarna med
noteringen att datum ftir undertecknandet av revisorernas berättelse ska
vara den 18 januari 2021.

7. Resultat- och balansräkning fastställdes.
8. Styrelsen bevilj ades ansvarsfrihet ftir r?ikenskaps äret 2020 .
9. Verksamhetsinriktningen för är 202I godkändes med hiinsyn tagen till att

genomförandet iir beroende av de restriktioner som pandemin förorsakar.
10. Inkomna motioner var tre till antalet. Styrelsens ftrslag till beslut var att

motion I och motion 3, som gällde utbildningsinsatser, ansågs besvarade i
och med att det som ftireslogs finns med i verksamhetsplanen ltir år 2021.
Styrelsen ställde sig positiv till ftirslaget i motion 2 om mer flexibla
mötestider ftir att fler volontärer ska kunna engagera sig. Stämman
beslutade att godkänna motionerna och styrelsens svar.

I 1. Val av styrelse

s



a) Beslutades att styrelsen ska bestå av 7 ledamöter och 3 ersättare. Enligt
stadgarna ska styrelsen bestå av minst 5 ledamöter. Styrelsen fick i
uppdrag att till nästa stiimma överväga att endast ha ledamöter i
styrelsen.

b) Eva Söderberg, Ewa Jungbeck, Monica Nordeman och Brita Åkesson
valdes till ledamöter i två år. Till ersättare i styrelsen valdes Inga-Lill
Dahl6n, Doriana Lööf och Mahjobba Masomi på ett år.

c) Ulla Sundberg valdes som vår representant till riksstiimman är 2021
och Brita Åkesson som hennes ersättare.

d) Monica Fransson och Katarina Magnusson valdes till revisorer och
Kjell Bergström till ersiittare ftir dessa.

12.Till valberedning valdes Gun Munck och Maria Tjernqvist. Enligt
stadgarna skall valberedningen ha 3 medlefirmar. Stämman uppdrog åt
styrelsen att försöka hitta en tredje person

13. Övriga frågor
a) Den nya styrelsen uppmanades att aktir,t arbeta ftir att få in yngre

volontärer t.ex. genom att kontakta gymnasieskolan G2.
b) Det ftireslogs även mer information om våra aktiviteter till

medlemmama via e-post liksom riktat digital information till olika
intressegrupper.

c) Det ftireslogs att vi ft)rutom Swishnummer även skulle ha Qr-kod på
insamlingsbössorna.

14. Denna mycket annorlunda stämma, diir besluten tagits genom tyst
acklamation, avslutades av ordföranden.
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