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§ Noteringar Ärende 

1 Mötet öppnades av ordförande Bertil Ottoson. Mötets öppnande 

2 Till mötesordförande valdes Alexander Lind af Hageby 

Till mötessekreterare valdes Eva Ottoson. 

Val av mötets ordförande och 

sekreterare 

3 Valdes Anders Florgård och Ingrid Rådmark. Val av två justerare tillika 

rösträknare 

4 Förslag till stadgerevision med föreslagna och beslutade 

ändringar från årsmötet 2019 hade skickats ut samtidigt 

med kallelsen till årsmötet. Eva Ottoson gick igenom 

ändringarna. Årsmötet beslutade anta stadgarna. 

Årsmötet beslutade att justera denna paragraf 

omgående, vilket innebar att stadgarna började gälla 

omgående. 

Stadgerevision 

5 Bertil Ottoson gjorde en sammanfattande genomgång av 

verksamhetsberättelsen. Årsmötet beslutade att 

godkänna styrelsens redovisning för 2019. 

Styrelsens verksamhets- 

berättelse 

6 Årsmötet fastställde balans- och resultaträkning för 

2019. 

Fastställande av balans- och 

resultaträkning 

7 Revisor Ebba Hammarström  läste upp revisorernas 

berättelse för 2019 och tillstyrkte ansvarsfrihet. 

Revisorernas berättelse 

8 Årsmötet beviljade ordföranden och styrelsen 

ansvarsfrihet för föregående års förvaltning. 

Fråga om ansvarsfrihet 

9 Årsmötet valde Bertil Ottoson till föreningens 

ordförande. 

Val av föreningens, tillika 

styrelsens ordförande för ett 

år 

10 Årsmötet valde Alexander Lind af Hageby,  

Bengt Krantz, Staffan Lindholm och Maria Halkiewicz 

för två år. 

Val av fyra styrelseledamöter 

för två år 

11 Årsmötet valde Ebba Hammarström och Ingrid Oldfeldt 

till revisorer samt Jakob Söderberg till ersättare. 

Val av två revisorer samt en 

ersättare för ett år 

12 Årsmötet valde Ulf Bernitz och Anders Florgård att 

ingå i valberedningen. 

Val av valberedning 

13 Årsmötet beslutade att medlemsavgiften ska vara 

oförändrad 200 kr per person samt 250 kr för familj.  

Beslut om medlemsavgift för 

2021 

14 Bertil Ottoson föredrog handlingsplanen för 2019. 

Årsmötet godkände handlingsplanen. Mats Tenger 

invände att ordet ”aktivist”, som används i 

handlingsplanen, kändes gammaldags, men hade inget 

Propositioner 



förslag till alternativ. Styrelsen funderar över lämpligt 

sådant. 

15 En motion hade inkommit från medlemmen Jens André 

med ”Förslag om inrättande av samverkansgrupp och 

tillsättande av medlemmar till densamma, för att 

minimera eventuell friktion mellan Lovöns olika 

besökskategorier.” Motionen hade beretts av styrelsen 

som föreslog avslag. Årsmötet beslutade att avslå 

motionen. 

Motioner 

16 Därefter vidtog firandet av Årets Lovöperson, Bo Petré. 

Han firades med tal, diplom, champagne och applåder.  

Årets Lovöperson 2019 

17 Alexander Lind af Hageby förklarade årsmötet avslutat. Slut 
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