
 
 

 Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet 
  Digitalt den 14 mars 2021 
 
1. Mötets öppnande 

Ordförande Katinka Ryttse hälsade alla välkomna till det första Digitala Årsmötet. 
och förklarade därmed årsmötet 2021 öppnat. 

 
2. Fastställande av röstlängd 

Det var 15 röstberättigade medlemmar på mötet. 
 

3. Val av mötesordförande och Distriktsstyrelsens anmälan av protokollförare 
Katinka Ryttse valdes till mötesordförande och Ywonne Söderström valdes till 
protokollförare. 

 
4. Val av 2 justerare tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden 

ska justera protokollet 
Gunilla Wikström och Jana Bäckman valdes. 

 
5. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av valda delegater och av 

personer enligt §7 moment 6. 
Inga sådan person var närvarande. 

 
6. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst. 

Datum för årsmötet har funnits i Distriktskatalogen och på hemsidan. Kallelse till 
årsmötet har sänts ut i december 
Beslut: Mötet har blivit stadgeenligt utlyst. 

 
7. Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställdes, inga övriga frågor anmäldes. 
 
8. Genomgång av: 

• Distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse för 2020 och rapport om 
uppfyllande av mål. 

• Balans och resultaträkning 

• Revisorernas berättelse för verksamhetsåret 2020. 
 
9. Fastställande av balans och resultaträkningen samt beslut om dispositioner av 

vinst och förlust. 
Beslut: Årsmötet beslutade att fastställa balans och resultaträkningen från       
2020. Samt överföra 2020 års vinst till räkenskapsåret 2021. 

 
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. 

Beslut: Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet. 



 
 

 
11. Genomgång av Distriktsstyrelsen förslag avseende 

• Mål 

• Rambudget för innevarande verksamhetsår 2021 

• Lokalklubbarnas medlemsavgifter till Distriktet för närmast kommande 
verksamhetsår 2022. Eller bemyndigande till styrelsen att fastställa dessa.  

• Andra ärenden samt motioner vilka styrelsen bedömt kan ge 
konsekvenser för verksamhet och ekonomi. 
Några sådana fanns inte. 

 
12. Beslut i ärenden enligt punkt 11 och omedelbar justering. 

Årsmötet beslutade: Att fastställa förelagda mål, fastställa förelagd rambudget 
och att inte höja Lokalklubbarnas avgifter 2022, med tillägg att styrelsen får 
bemyndigande att avgöra höjning vid oförutsedd händelse 

 
13. Information om planerade aktiviteter i syfte att nå fastställda mål – inriktningen 

2022. 
Föredraget tillsammans med målbeskrivningen i verksamhetsberättelsen  

 
14. Val av Distriktsstyrelse  

▪ Ordförande Katinka Ryttse     1 år omval 
▪ Ordinarie ledamot Johanna Jervgren     2 år omval 
▪ Ordinarie ledamot  Johanna Fridh     2 år omval 
▪ Suppleant  Jannika Tilly       2 år omval 
▪ Revisor  Berth Nilsson     1 år omval 
▪ Revisor  Solveig Prahl      1 år omval 
▪ Revisorsuppleant Elisabeth Weber Johansson  1 år omval 

 
▪ Valberedning ledamot: Nina Pernu 1 år omval. 
▪ Sammankallande i valberedningen: Jan-Erik Turesson, 1 år omval. 
▪ Ombud jämte suppleanter på 1 år till förbundets kongress: styrelsen får i 

uppdrag att utse ombud. 
 

15. Beslut om omedelbar justering av punkt 14. 
Mötet beslutade att följa valberedningens förslag till fullo. 
 

16. Eventuella motioner som inkommit som inte behandlats tidigare 
Inga motioner har inkommit. 
 

17. Andra ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet eller i övrigt upptagits 
på dagordningen. 
Inga sådana ärenden fanns. 
 
 
 
 
 



 
 

18. Utdelning av priser. 
ÅRETS KLUBB: tilldelades alla distriktets klubbar för ett bra arbete under rådande 
pandemi. 
Lokalklubbarna diskuterade vissa interna frågor med varandra. 

 
19. Årsmötets avslutande  

Ordförande Katinka Ryttse tackade för fortsatt förtroende att leda 
Distriktsstyrelsen under 2021 och avslutade mötet. 

 
 
 
Mantorp den 14 mars 2021 
 
 

 
 

 

Katinka Ryttse                                                         Ywonne Söderström 
Mötesordförande    Mötessekreterare 
 
 

                
Gunilla Wikström   Jana Bäckman 

Protokolljusterare    Protokolljusterare 
 
 
 
 
 
 
 
 


