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INarvarande Styrelse: Kjell Nordeman, Anders Svenson, Per Sjoborg, Ulf Graden, Mats Wallgren,
Boris Wall Mauno Maattala, Hakan Johansson
Ovriga niedlemmar: Maggan Jonsson, Sven Jonsson, Anders Tholsson, Hans Brattberg, Harald
Jochnick, Jan Burell, Lars Wedin, Magnus Lundgren, Tomas Blom, Pertti Nuottimaki, Anne Sofie
Eriksson

§ 1 /Wo/e/.v oppnande ^~
Motet bar i ar tvingats genomforas som ett digitalt arsmote p.g.a. den radande corona
pandemin som innebar att folkhalsomyndigheten avrader fran fysiska kontakter.

§ 2. Motets behoriga ullyxunde och godkannande av dagordmngen
Motet utiystes pa hemsidan den 12.e maj samt i SAF-bfadet nr. 2
Motets behoriga utlysande godkandes av deltagarna

§ 3 Fa/ av ordfbrande och sekreterare
Ordfdrande for SAP Kjell Nordeman, som sekreterare Ulf Graden
Godkandes av deltagarna.

f 4 Vai_ av jusieringxmcin lillika rostraknare
Forslag Maggan Jonsson samt Hans Brattberg
Godkandes av deltagarna.

>sv -5 Godkannunde av evenluvHa fullmakter
inga fullmakter har presenterats till motet

^ ^ Styrelsens. bemttelse samt ekonomisk berattehe for samma lid
Till anmalda deltagare har utsants verksamhetsberattelse, resultatrakning samt
balansriikning.
Verksamhetsberattelsen lades t i l l handiingarna, dock ar den feldaterad vad galler ar.
Skall vara Hjo februari 2020

§ 7 Revittionsberutlelxe
Revisionsberattelsen har utsants till anmalda deltagare.

$ $ Faslstallande av resuhat- och balamraknmg for ar 2019
Resultat och balansrakningen faststalldes. Resultatet fran ar 2019 overfdrs i ny rakning
till ar 2020.

§ 9 Eragci omansvarsfrihet for styrelsen for den tidrevisionen omjaftw
Motet beslutade orn ansvarsfrihet for stvreisen
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FasLvtallamleav verksamhetsplanfram I ill armiotet 202!
Till anmalda deltagare har utsants verksamhetsplanen. mga4 ytterligare synpunkter pa
denna har inkommit, varfor den lades till handlingarna alt arbeta efter i den man det gar
under de radande omstandighetema med den pagaende pandemin.

Even(ue/lt inkonina mofioner for heslul
Inga motioner har inkommit mfor arsmotet

Fasisiallande av armvgifijdr 202 J
Styrelsen foreslar oforandrade avgifter vilket innebar for enskild medlem 225 kr, for
familj 250 kr samt utlandsboende 275 kr
Godkandes av deltagarna

^ 13 Val av ordforancle for en lid av en ar
Valberedningen foreslar: omval pa Kjell Nordeman. Motet godkande detta,

^ /-/ Val av styr-e/se/edamoterjdw
Valberedningen foreslar: Per Sjoborg omval, Harald Jochnick nyval samt
Anne Sotte Eriksson nyval. Godkandes av deltagarna.
Ulf Graden, Anders Svenson samt Hakan Johansson kvarstar ytterligare ett ar

15 Vul civ en suppleant for en lid av 2 ur
Valberedningen foreslar: Boris Wall <
Mauno Maartala kvarstar vtterligare ett ar
Valberedningen foreslar: Boris Wall omval. Godkandes av deltagarna.

16 Vul. av t'evisor samt revisors suppleant for en fid av elt ar
Valberedningen foreslar: Ornval av revisor Karl Anders Andersson samt till suppleant
omval av Maggan Jonsson. Godkandes av deltagarna,

/7 Val av valberedningfor ell ar
Forslag: Omval av Sven Jonsson sammankallande, omval Pertti Nuottamaki samt
omval Jan Erik Gullback. Godkandes av deltagarna.

^ Arvode och ersatlning till stvrelseledamoter och andra uppdraKslagare
Inga arvoden utgar, endast ersatming for direkta utlagg. Godkandes av deltagarna.
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Panngruppen ,j»
Panngruppen har bestatt av: Kjell Nordeman, Hans Brattberg samt Jan BurelL
Panngruppens arbete redovisas i styrelseprotokollen.

Att utse Kjel! Nordeman till hedersmedlem i SA.F. Godkandes av deltagarna.
Motivering: 'Kjells mangariga engagemang for angbatsrorelsen oeh nu senast
jobbet med art tram eldare till s/s Mariefred sa att det Inte blev nagon ombyggnad
tor tillfillet till oljeeldning.
Hedersmedlem atnjuter fritt medlemskap.

IV fiHets. ayslutande

Med detta digitala mote ber styrelsen att m tacka deltagarna och forkiara motet
avslutat.

Vid Protokollet Justeras
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Hans Brattberg Magfcm Jonsson


