
”Protokoll” från VMCK Östergyllens ”digitala årsmöte” maj 

2021 

 
Närvarande: inga 

 

§1 Inledning 

På grund av det rådande pandemiläget har inte något stadgeenligt årsmöte kunnat hållas utan 

styrelsen beslutade på ett extra möte den 20:e april att ett ”protokoll” skrivs så som ett verkligt 

möte troligen skulle ha blivit. Eftersom mötet aldrig har hänt kommer texten skilja sig en del mot 

vad som normalt brukar skrivas. ”Protokollet” kommer att skickas ut till medlemmarna 

tillsammans med årsredovisning, revisionsberättelse och verksamhetsberättelse för kommentar. 

Utskicket sker dels via e-mail, dels via VMCK’s hemsida. Om inga kommentarer inkommit inom 

två veckor anses årsmötet vara digitalt genomfört för år 2021. 

 

§2 Fråga om årsmötet är stadgeenligt utlyst 

Inbjudan till mötet skickades stadgeenligt ut i god tid före mötet som ju tyvärr inte kunde 

genomföras på normalt sätt. 

 

§3 Fastställande av dagordning 

Dagordningen som gått ut i samband med inbjudan är i enlighet med stadgarna. 

 

§4 Val av funktionärer för mötet 

Inga funktionärer valda eftersom mötet inte genomförts fysiskt. 

 

§5 Verksamhetsberättelse 

Verksamhetsberättelsen bifogas utskicket enligt §1. 

 

§6 Kassarapport och bokslut för 2017 

Årsredovisningen bifogas utskicket enligt §1. 

 

§7 Revisionsberättelse 

Revisionsberättelsen bifogas utskicket enligt §1. 

 

§8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

Om inga kommentarer gällande denna fråga inkommer inom två veckor efter utskicket av fyra 

dokument (detta ”protokoll”, verksamhetsberättelse, årsredovisning och revisionsberättelse) så 

anses styrelsen beviljad ansvarsfrihet för år 2020. 

 

 



§9 Val av styrelsemedlemmar på 2 år 

Inga personval sker detta år utan sittande styrelse forsätter ytterligare ett år. 

 

§10 Val av styrelsesuppleant på ett år 

Inga personval sker detta år utan sittande styrelse forsätter ytterligare ett år. 

 

§11 Val av funktionärer på ett år 

Inga personval sker detta år utan sittande personer forsätter ytterligare ett år. 

 

§12 Val av revisorer 

Inga personval sker detta år utan sittande personer forsätter ytterligare ett år med ett undantag, Bo 

Hylander som valdes till revisor förra årsmötet avled den 2:e mars 2021. Ersättare är inte tillsatt 

ännu. 

 

§13 Valberedning fram till årsmötet 2022 

Inga personval sker detta år utan sittande personer forsätter ytterligare ett år. 

 

§14 Fastställande av medlemsavgift för 2022 

Ingen förändring av medlemsavgiften kommer att ske. 

 

§15 Eventuella motioner 

Inga motioner har inkommit 

 

§16 Evenemang år 2021 

Vinter- och vårprogram fram till augusti (Kolmårdsrundan) är utskickat samt finns på VMCK’s 

hemsida. Medlemmarna uppmanas att alltid kontrollera med hemsidan eller den/de som arrangerar 

respektive aktivitet att aktiviteten verkligen kommer att genomföras p.g.a. pandemin. F.n. (maj) 

gäller att alla aktiviteter är inställda tills vidare. 
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Sekreterare 


