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Årsmötesprotokoll 2019 
 
Tid: 25 maj 2019 kl 14:00 
Plats: Vetlanda  
 
Dagordning 
 
1. Fråga om stämman blivit stadgeenligt sammankalla 

Stämman öppnades kl 14:15. Stämman har blivit stadgeenligt sammankallad. 
  
2. Val av ordförande för stämman 
 Martin Karlsson valdes till mötets ordförande. 
  
3. Val av sekreterare för stämman  
 Marcus Behrens valdes till mötets sekreterare. 
  
4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare 

Johan Gustavsson och Filip Gustafson valdes till justeringsmän tillika 
rösträknare. 

  
5. Genomgång och fastställande av röstlängd  
 Röstlängden fastställdes till 25. 
  
6. Godkännande av dagordningen 
 Dagordningen godkändes. 
  
7. Styrelsens verksamhetsberättelse och kassarapport  

Martin Karlsson föredrog styrelsens verksamhetsberättelse. Branko Skarec 
föredrog kassarapporten. 

  
8. Revisionsberättelse 

Eva Brunnelöv föredrog revisionsberättelsen och föreslog att styrelsen beviljas 
ansvarsfrihet. 

  
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
 Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 
  
10. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt medlemsavgifter 
 Stämman bifaller att medlemsavgifterna behålls enligt befintliga nivåer. 
  
11. Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna  

a) Martin Karlsson framställde inkommen motion från Glenn Fant om att 
byta namn, för att vara mer inkluderande för våra skandinaviska 
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medlemmar. Styrelsen föreslår avslag av motionen med hänvisning till 
namnets historia inom föreningen. Stämman antog inte motionen. 
 

b) Styrelsen presenterade två förslag till monokrom logotyp där den ena 
varianten (variant 1) är originallogotypen som endast monokromt 
utförande och den andra varianten (variant 2) med borttagen ring 
utanför jordgloben. Anledning till andra förslaget är att det ser 
överflödigt ut med ringen utanför jordgloben. Det blev diskussion och 
omröstning i tre omgångar. 

 

             
  Variant 1            Variant 2 

 
Resultat i omröstning: 

1. Låt nuvarande logotyp vara orörd, oberoende av en möjlig 
monokrom logotyp? 
20 st för, 3 st mot. - Bifall. 

2. Vilken av varianterna skall vi ta vidare till omröstning om en 
monokrom logotyp? 
11 st för variant 1, 12 st för variant 2. Variant 2 vann 
omröstningen. 

3. Skall vi godkänna en monokrom variant av logotypen dvs den 
framröstade varianten från omröstning 2? 
18 st för, 5 st mot. - Bifall. 

 
Resultat av omröstningen är att nuvarande logotyp i färg behålls 
oförändrad samt att föreslagen monokrom logotyp godkänns utan 
ringen utanför jordgloben. 
 
Stämman beslutade att styrelsen avgör färger för framtida logotyper. 
 
Styrelsen godkände under mötet logotyper i vitt, svart och grått. 

 
12. Fråga om förslag till stadgeändringar  
 Inga förslag har inkommit. 
 
13. Val av styrelseordförande och kassör 
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 Klas Boethius presenterade valberedningens förslag. 
 
 Branko Skarec valdes till kassör på två år. 
  
14. Val av övriga styrelseledamöter 
 Marcus Behrens valdes på ett år till ledamot. 
 Gunnar Spånberger valdes på ett år till ledamot. 
 Stefan Albrekt valdes på ett år till ledamot. 
  
15. Val av styrelsesuppleanter  
 Linus Hjelm valdes på ett år till suppleant. 
 
16. Val av revisor(er)  
 Nils Flor valdes till föreningsrevisor. 
  
17. Beslut om firmateckningsrätt 
 Stämman beslutade att kassör och ordförande tecknar firman var för sig. 
  
18. Fråga om val av valberedning  
 Klas Boethius och Claes von Scheele valdes till valberedning. 
  
19. Övriga frågor 
 Inga övriga frågor. 
 
Mötet avslutades kl 15:30 
 
Vid protokollet 
 
 
 
________________________ 
Marcus Behrens 
 
Justerat av 
 
 
 
________________________ 
Martin Karlsson, ordförande 
 
 
 
 
________________________   ________________________ 
Johan Gustavsson     Filip Gustafson 


