
Protokoll fört vid årsmöte med föreningen           

DIS-MITT lördagen den 27 februari 2021   
 

§1 Föreningens ordförande Rolf Lusth öppnade årsmötet och hälsade, 

via zoom, de närvarande välkomna. 
 

§2 Som röstlängd fastställdes upprättad deltagarförteckning omfattade  

39 personer. 
 

§3 Till ordförande för årsmötet föreslogs Lars-Erik Nordin vilken också valdes. 
 

§4 Som sekreterare för årsmötet valdes Britt-Inger Thyr. 
 

 

§5 Till att justera dagens protokoll valdes Claes-Göran Andersson  

samt Claes Embäck och som rösträknare förordnades Peter Lusth.                                                             
 

§6 Kallelse till årsmötet skickades ut fredagen den 15 januari med 

 e-post, vilket var sex veckor före mötet, i enlighet med stadgarna. 
 

 

§7  Föredragningslistan godkändes utan justeringar eller tillägg av  

något övrigt ärende. 
 

§8 Styrelsens Verksamhetsberättelse med kompletterande handlingar 

föredrogs och godkändes.                          
 

§9 Revisionsberättelsen föredrogs av Kajsa Rentzhog och lades till handlingarna. 
 

§10 Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.                                                                                                                                   
 

§11 Valberedningen föreslog oförändrat 12 ledamöter och 1 ordförande för 

verksamhetsåret 2021 vilket fastställdes.                                  
 

§12 Till ordförande för det kommande verksamhetsåret omvaldes,  

på valberedningens förslag, Rolf Lusth. 
 

§13 Enligt valberedningens förslag på ledamöter för två år omvaldes  

Peter Johansson, Tony Rödin, Jan Lilliesköld och Ingrid Belfrage 

 samt återvaldes Tomas Sahlin och nyvaldes Majlis Eriksson Holm.                                                                                                                                     
 

§14 Fyllnadsval på 1 år genomfördes, enligt valberedningens förslag,  

Anna Persson och Britt-Inger Thyr. Dessa ersätter Lars Åström och  

Marie-Louise Holm vilka avgått i förtid. 
 

§15 Till revisor på två år omvaldes Olof Ulander. 
 

§16 Till revisorssuppleant på ett år nyvaldes Ulla Ejemar. 



§17 Enligt förslag vid årsmötet utsågs Ann-Catrin Östling Gävle,  

Leo Olofsson Krokom och Lars Åström Sundsvall till valbered- 

ning på 1 år med Karl-Ingvar Ångström som adjungerad. 

Lars Åström står till förfogande ytterligare ett år. 
 

§18 Inga motioner hade inkommit men styrelsen hade ett förslag  

till ändringar av stadgarna för att tillåta digitala föreningsmöten  

och årsmötet tog ett första beslut angående denna ändring.                                                     
 

§19 Föredragning av föreningens verksamhetsplan för 2021 gjordes av  

Urban Carlbäcker och Rolf Lusth föredrog föreningens budget för år 2021. 

Karl-Ingvar Ångström ifrågasatte varför punkten om samarbete med 

Hembygdsrörelsen tagits bort under Särskilda Mål i Verksamhetsplanen. 

 Årsmötet uppmanade föreningens styrelse att ta upp punkten till förnyad 

diskussion för att eventuellt återinföra den. 
 

§20 Ingen ändring av medlemsavgiften föreslogs. 
 

§21 Inga andra frågor fanns anmälda men föreningens dataansvarige  

Peter Lusth uppmanade föreningens medlemmar att prenumerera 

 på föreningens YouTube kanal. 
 

§22 Mötets ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet samt 

lämnade över ordet till föreningens ordförande Rolf Lusth som avtackade de 

avgående styrelseledamöterna Lars Åström, Marie-Louise Holm och Marie 

Boije trots att de inte var närvarande. De kommer att få sig tillsända var sitt 

Presentkort till Förbundets Rötterbokhandel. 

 

 

 Sörberge 2021-04-11 
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Claes Embäck   Claes-Göran Andersson 


