
Protokoll fdrt för kretsstämman i Lerumskretsen av Svenska Röda
Korset 2021-02-20

1. Stämman öppnas av sittande ordförande som hälsar vätkommen
Leru ms rödakorskrets ordforande Da m ayanthi Lund berg hälsade
medlemmar, via telefon, Styrelse på plats och Asa Almberg,
Teknikhjälpen välkomna och öppnade mötet.

2. Frågan om stämman uflyst stadgeenligt

Besvarades med JA.

3. Val av ordförande för stämman

Till ordförande för stämman utsågs lngalill Amark- Söder.blom.

4. Val av sekreterare för stämman

Till sekreterare för stämman utsågs Vanja Sevelin.

5. Val av två personer att jämte ordförande justera dagens protokoll
Tilljusteringsnersoner utsågs Britt Frodell oeh Lennarth Johansson

6. Godkännandeavföredragningslista

Föredrag ni ngsl istan godkändes.

7, Föredragning av verksamhetsberättelsen

Långversionen föredrogs av lngatill Amark- Söclerblom och oodkändes.

Bil.{
8. Föredragning av bokstut

Bokslutet fÖr 2020 föredrogs av Lennarth Johansson och lades till
handlingarna.

BiI.2
9. Föredragning av revisionsberättelse

Revisionsberättelsen för 2020 upplästes av revisor Jutta sundborg.

Bit.3
10. Beslut om ansvarsfrihet för sittande styrerse

stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamheten 2020.
11. Val av ordförande för kretsen ({ år}

Jutta Sundborg valdes till ordförande för kretsen.

12. Val av övriga styrelseledamöter för kommande mandatperiod
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13.

Lennarth Johansson, omvald på 1 år

2 st vakanta platser

Sittande:

Gun Jansson (1 år)
Marie Jonsson (2 är)
Marie Lundemo (2 år)
Vanja Sevelin (2 å0
Ftritt trradall /? år\T- -:' J

val av revisorer och ersättare för dessa för närmast följ. katenderår

Till revisorer utsågs
Lillemor Folkesson, omvald
Lisbeth Gabrielsson, nyvald

Ersättare till revisorerna utsågs

!4.- - Fl_ -_ _t -_ - _ lt _t_trJäil Er l,er ai(rur iä, iyyväiu.

Val av riksstämmoombud och ersättare (2 år)

Till riksstämmoombud valdes Jutta sundborg, nyval, och som ersättare

valdes Vanja Sevelin, omvald.

val av valberedning för tiden t.o.m. näeta ordinarie stämma

Kretsens valberedning på 1 år utsågs
lvionica Karissoi:, c,mva!,j
Berit Nordström, nyvald
Britt Slättberg, nyvald
Anita Ostwald, nyvald, Sammankallande

Föredragning av beslut om riktlinjerför kretsens fortsatta verksamhet

FÖrslag på riktlinjer lästes upp av ordförande Jutta Sundborg, Rikflinjerna
antogs för kretsen.

i$uiioner osir iörsiag tiii hreåssiyreEuem

lnga motioner eller förslag hade lämnats.

Kretssty re Isens förs lag

{5.
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19.

lnga förslag hade lämnats från kretsstyrelsen förutom det som framgår av

beslut och riktlinjer tör kretsens fortsatta verksamhet.

övriga ärenden

Deltagandet i kretsstämman detta år skedde via telefonmöte. på plats i

Tingshuset satt 8 personer ur styrelsen och det var 7 medlemmar som

var uppkopplade tilltelefon. Bil.4

Märkeeutdelnir:g 8!ev inställd ! år då det lnte fi;-r;ls m*jligh+t att i.ia
medlemmarna på plats i ringshuset. Dessa märken är till dem som varit

aktiva inom Röda Korset i5 år.

Avtackning Med en vacker bukett tackade Jutta Sundborg av Damayanthi

Lundberg, som avgick som ordförande, Asa Armberg srk, teknikhjälp fick
en bukett och den sista avtackningen till Gun-Marie Sörqvist som avgått

från styrelsen.

§tamman av§iuta§

Jutta Sundborg tackade stämmans sittande ordförande lngalill för gott

ordförandeskap med en vacker blomma.

Vid protokollet Mötesordförande
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Vanja Sevelin

Justeras
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