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Länsstämma 3 april 2022, org. nummer 875001–8205 
Berga Gård, Fjugesta 

Protokoll 

1. Silke Frank öppnade stämman. 

2. Upprop och fastställande av röstlängd. 
29 deltagare, därav 15 ombud av 8 kretsar, ser bilaga 1 och 2 

3. Dagordningen godkänds. 

4. Beslut: Stämman ansågs blivit behörig utlyst. 

5. Niklas Jakobsson valdes som ordförande för stämman. 

6. Hanna Karlsson valdes som sekreterare för stämman. 

7. Anders Blomgren och Mona Johansson valdes till justerare att jämte stämmans ordförande justera 
protokollet.  

8. Silke Frank presenterade verksamhetsberättelsen.  

Beslut: Verksamhetsberättelsen godkänds och lades till handlingarna. Se bilaga 3 

9. Jan Greve som är kassör gick igenom kassaberättelsen som lades till handlingarna. Se bilaga 3 

10. Revisorernas berättelse presenteras och lades till handlingarna. Se bilaga 4 

11. Resultat-och balansräkning fastställdes. 

Beslut: Resultat-och balansräkning godkänds och läggs till handlingarna. Se bilaga 3 

12. Beslut: Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för föregående års förvaltning 2021. 

13. Jan som är kassör presenterade budgeten.  

Beslut: Verksamhetsplanen och budget fastställdes enligt, se bilaga 5 och 6. 

14. Valberedningen presenterar deras förslag. 

Beslut: Antalet styrelseledamöter och mandatperiod godkänds. 7 styrelseledamöter väljs och 1 
suppleant.  

15. Beslut: Silke Frank väljs till ordförande under 1 år.  

16. Beslut: Val av övriga styrelseledamöter valdes som följande: 

- Hanna Sjöberg- Nyval 1 år 

- Henrik Werge- Nyval 2 år 
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- Gösta Hedlund- Nyval 2 år 

- Gunnel Zenk- Nyval 1 år suppleant 

- Niklas Jakobsson- Kvarstår i styrelsen 1 år 

-  Jan Greve- Kvarstår i styrelsen i 1 år.  

17. Beslut: Arno Wilting väljs i fyllnadsval som ledamot under 1 år. 

18. Beslut:  

- Gunnar Svedlund och Lars-Gunnar Freij valdes till ordinarie revisor 

-  Ingmar Hallberg och Elisabeth Lennartsson valdes till revisorssuppleanter.  

19. Beslut: Val av valberedning sker på basis av föregående protokoll av länsstämman. 
 
Kretsarna; Degerfors, Hallsberg, Hällefors och Karlskoga är ansvariga för valberedningen. Degerfors är 
sammankallande i valberedningen.  
 
kommande år valberedningen  
2023 Hällefors, Karlskoga, Kumla, Laxå 
2024 Kumla, Laxå, Lindesberg, Nora 
2025 Lindesberg, Nora, Väster Närke, Örebro 
2026 Väster Närke, Örebro, Askersund, Hallsberg 
2027 Askersund, Hallsberg, Hällefors, Karlskoga 

20. Beslut: Örebro kommer vara arrangör av länsstämman kommande år. 

21. Ärenden som styrelsen förelägger stämman. 

a. Beslut: Silke Frank valdes till ombud till Hopajolas årsmöte.  

21. Ärenden som väckts genom motion (inga motioner har inkommit). 

22. Niklas Jakobsson avslutade stämman. 
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Länsstämma 3 april 2022, org. nummer 875001–8205 
Berga Gård, Fjugesta 


Protokoll 


1. Silke Frank öppnade stämman. 


2. Upprop och fastställande av röstlängd. 
29 deltagare, därav 15 ombud av 8 kretsar, ser bilaga 1 och 2 


3. Dagordningen godkänds. 


4. Beslut: Stämman ansågs blivit behörig utlyst. 


5. Niklas Jakobsson valdes som ordförande för stämman. 


6. Hanna Karlsson valdes som sekreterare för stämman. 


7. Anders Blomgren och Mona Johansson valdes till justerare att jämte stämmans ordförande justera 
protokollet.  


8. Silke Frank presenterade verksamhetsberättelsen.  


Beslut: Verksamhetsberättelsen godkänds och lades till handlingarna. Se bilaga 3 


9. Jan Greve som är kassör gick igenom kassaberättelsen som lades till handlingarna. Se bilaga 3 


10. Revisorernas berättelse presenteras och lades till handlingarna. Se bilaga 4 


11. Resultat-och balansräkning fastställdes. 


Beslut: Resultat-och balansräkning godkänds och läggs till handlingarna. Se bilaga 3 


12. Beslut: Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för föregående års förvaltning 2021. 


13. Jan som är kassör presenterade budgeten.  


Beslut: Verksamhetsplanen och budget fastställdes enligt, se bilaga 5 och 6. 


14. Valberedningen presenterar deras förslag. 


Beslut: Antalet styrelseledamöter och mandatperiod godkänds. 7 styrelseledamöter väljs och 1 
suppleant.  


15. Beslut: Silke Frank väljs till ordförande under 1 år.  


16. Beslut: Val av övriga styrelseledamöter valdes som följande: 


- Hanna Sjöberg- Nyval 1 år 


- Henrik Werge- Nyval 2 år 
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- Gösta Hedlund- Nyval 2 år 


- Gunnel Zenk- Nyval 1 år suppleant 


- Niklas Jakobsson- Kvarstår i styrelsen 1 år 


-  Jan Greve- Kvarstår i styrelsen i 1 år.  


17. Beslut: Arno Wilting väljs i fyllnadsval som ledamot under 1 år. 


18. Beslut:  


- Gunnar Svedlund och Lars-Gunnar Freij valdes till ordinarie revisor 


-  Ingmar Hallberg och Elisabeth Lennartsson valdes till revisorssuppleanter.  


19. Beslut: Val av valberedning sker på basis av föregående protokoll av länsstämman. 
 
Kretsarna; Degerfors, Hallsberg, Hällefors och Karlskoga är ansvariga för valberedningen. Degerfors är 
sammankallande i valberedningen.  
 
kommande år valberedningen  
2023 Hällefors, Karlskoga, Kumla, Laxå 
2024 Kumla, Laxå, Lindesberg, Nora 
2025 Lindesberg, Nora, Väster Närke, Örebro 
2026 Väster Närke, Örebro, Askersund, Hallsberg 
2027 Askersund, Hallsberg, Hällefors, Karlskoga 


20. Beslut: Örebro kommer vara arrangör av länsstämman kommande år. 


21. Ärenden som styrelsen förelägger stämman. 


a. Beslut: Silke Frank valdes till ombud till Hopajolas årsmöte.  


21. Ärenden som väckts genom motion (inga motioner har inkommit). 


22. Niklas Jakobsson avslutade stämman. 
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