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PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTET 2022 I ESKILSTUNA DJURSKYDDSFÖRENING. 
Tid: 2022-04-20 kl. 18.30     Plats: Vilsta Sporthotell 
            
 

1. Mötets öppnande. 
 
Föreningens ordförande Marie-Louise Arnell hälsade alla välkomna och berättade lite kort 
om vad som hänt och skall hända i föreningen, vilket även framgår av verksamhetsberättelsen, 
den föreslagna verksamhetsplanen och budgeten. 
 
 

2. Årsmötets behöriga sammankallade. 
 
Årsmötet ansåg mötet behörigt sammankallat. 
 
 

3. Fastställande av dagordning. 
 
Årsmötet godkände dagordningen. 
 
 

4. Val av mötesordförande. 
 
Till mötesordförande valdes Staffan Arnell. 
 
 

5. Val av mötessekreterare. 
 
Till mötessekreterare valdes Nils-Erik Tandersten. 
 
 

6. Fastställande av röstlängd. 
 
Röstlängden fastställdes till 19 röstberättigade medlemmar. 
 
 

7. Val av protokolljusterare tillika rösträknare. 
 
Till protokolljusterare valdes Kristina Tandersten och Roger Källman. 
 
 

8. Styrelsens verksamhets- samt ekonomiska berättelse för 2021. 
 
Styrelsens verksamhetsberättelse för 2021, vilken delats ut innan mötet, gicks igenom rubriksvis 
och mötesordförande ställde frågan om denna kunde läggas till handlingarna,  
vilket bifölls. 
Föreningens ekonomi presenterades och mötesordförande ställde frågan om denna kunde 
godkännas och läggas till handlingarna, vilket godkändes. 
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9. Revisorernas berättelse. 
 
Revisionsberättelsen presenterades och mötesordförande ställde frågan om denna kunde läggas 
till handlingarna, vilket godkändes. 
 

 
10.  Styrelsens ansvarsfrihet. 

 
Mötesordförande ställde frågan om styrelsen kunde beviljas ansvarsfrihet för 2021,  
vilket bifölls. 
 
 

11.  Fastställande av föreningens verksamhetsplan för 2021. 
 
Föreningens verksamhetsplan för 2022 presenterades och mötesordförande ställde frågan  
om styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2022 kunde godkännas, vilket bifölls. 
 
 

12.  Beslut om medlemsavgift för 2023. 
 
Mötesordförande ställde frågan om styrelsens förslag till oförändrad medlemsavgift för 2023, 
300 kr enskild medlem, 350 kr familj samt 100 kr ungdom upp till 18 år, kunde godkännas,  
vilket bifölls. 
 
 

13.  Behandling av budget för 2021. 
 
Föreningens budgetförslag för 2022, som förutom vissa justeringar baserades på budgeten för 
2021 presenterades så mötesordförande ställde frågan om budgeten för 2022 kunde 
godkännas, vilket bifölls. 
 
 

14.  Val av kassör på 2 år. 
 
Valberedningens förslag är nyval på Cecilia Lindberg. 
Beslut: Cecilia Lindberg väljs till kassör på 2 år. 
 
 

15. Val av 4 ledamöter på 2 år och 1 på 1 år samt en suppleant på 2 år. 
 
Valberedningens förslag till ordinarie ledamöter är omval av Susanna Karijoki, Nils-Erik 
Tandersten, Inger Källman och Therese Karlsson på 2 år samt omval av Yvonne Hedin på 1 år.  
Som suppleant föreslår valberedningen nyval av Anita Carlsson på 2 år. 
 
Beslut: Susanna Karijoki, Nils-Erik Tandersten, Inger Källman och Therese Karlsson väljs som 
ordinarie ledamöter på 2 år, Yvonne Hedin på 1 år samt Anita Carlsson som suppleant på 2 år. 
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16.  Fyllnadsval av 1 suppleant på 1 år. 
 
Valberedningens förslag är val av Phoi Linh Phan på 1 år. 
Beslut: Phoi Linh Phan väljs till suppleant på 1 år. 
 
 

17. Val av 2 revisorer och revisorssuppleanter. 
 
Valberedningens förslag är omval av Maj-Britt Havbrandt och Lena Almenius. 
Beslut: Maj-Britt Havbrandt och Lena Almenius väljs som revisorer på 1 år. 
Inga revisorssuppleanter valdes. 
 
 

18.  Val av valberedning jämte suppleanter och sammankallande. 
 
Eftersom ingen valberedning kunde utses på mötet hänsköts frågan till den nya styrelsen. 
 
 

19.  Behandling av motioner och av styrelsen hänskjuten fråga. 
 
Inga motioner hade inkommit. 
 
 

20.  Övriga frågor 
 
Veronica Gustavsson efterlyste en rutin med ersättare då föreningsmedlemmarna erbjuder 
sig att fånga in herrelösa katter med lånad fångstfälla, då fångsttiden kan bli väldigt lång. 
Frågan hänsköts till den nya styrelsen.  
 

21.  Mötets avslutande 
 
Mötesordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet. 

  
 
Vid protokollet 2022-04-20 
 
 
 
_____________________________           ________________________________ 
Nils-Erik Tandersten                                       Staffan Arnell 
Mötessekreterare                                           Mötesordförande 
 
 
 
___________________________            ________________________________ 
Kristina Tandersten                                         Roger Källman 
Justerare                                                            Justerare 


