
 

Protokoll Årsmöte SMVJ 2021 

 
Datum: 23 mars 2021 
Plats: Videomöte via zoom 
Protokoll justerat och godkänt 24 mars 2021 av Sara Nilsson och Rainer Saxén. 
 
Närvarande: Anna Norberg, Anja Castensson, Tom Engström, Natalie von der 
Lehr, Åke Spross.  Rainer Saxén, Anna Larsson, Eva Barkeman, Catarina Berggren, 
Sara Nilsson.  

 
  
 
 

1. Mötet öppnas  
2. Fastställande av röstlängd 
3. Anna Norberg valdes till ordförande för mötet, Anja Castensson till sekreterare 
4. Sara Nilsson och Rainer Saxén valdes till protokolljusterare och rösträknare 
5. Årsmötet beslutades att ha utlysts på rätt sätt 
6. Dagordning godkändes. 
7. Anna Norberg föredrog verksamhetsberättelsen som också skickats ut. 
8. Tom Engström berättade om ekonomin under året. Intäkt: 21 500, i 

medlemsavgifter, 12 000 i utgifter: datakostnader, återbetalt fondkonto, största 
utgifter, sedan mötes- och pg-avgifter. 

 
9. Revisionsberättelse: Rapport via mail:  

Jag har gått igenom SMVJ:s räkenskaper för kalenderåret 2020 och 

funnit dem i god ordning och helt utan anmärkning. Jag föreslår 

därför att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för perioden.    

Kaianders Sempler Revisor 

 
10. Ansvarsfrihet beslutades för styrelsen 
11. Val av ordförande. Anna Norberg valdes om. 
12. Val av övriga styrelseledamöter, utom suppleanter. Samtliga valdes om utom 

Anna Larsson som avgår ur styrelsen efter lång tjänst i denna.  
 

• ORDFÖRANDE: Anna Norberg (omval, 1 år) 
• LEDAMÖTER: 
• Catarina Berggren (omval 2 år, 2021)  
• Natalie von der Lehr (omval 2 år, 2021) 
• Rainer Saxén (omval 1 år, 2021) 

Valda 2020: 
• Anja Castensson (nyval 2 år, 2020) 
• Sara Nilsson (omval, 2 år, 2020) 
• Tom Engström (omval, 2 år, 2020) 
• Åke Spross (nyval, 2 år, 2020) 

 



 
 

13. Val av valberedning blev längre diskussion. Lars Söderström, inringd, blev vald 
till sammankallande i valberedning. Dock behövs två till. Mötet gav uppdrag till 
styrelsen att hitta två till. 

14.  Årsavgift 300 kr för 2022. Detta år 2021 är avgiftsfritt enligt beslut från förra 
årsmötet. 

15. Övrig fråga: Åsa Fagerström föreslog att ändra stadgar från "Styrelsen ska 
bestå av minst fem ordinarie ledamöter, inklusive ordföranden, samt 

minst tre suppleanter." Till: "Styrelsen ska bestå av minst fem ordinarie 
ledamöter."   Bisats om suppleanter stryks på grund av att styrelse ändå är stor 
och svårt att hitta fler. Förslag bifölls, och kommer leda till denna stadgeändring 
om detta bifalls i nästa års årsmöte.  

 
16. Mötet avslutas. Henrik Brändén höll föreläsning om sina erfarenheter att skriva 

om coronavetenskap på facebook och tackades med coronavaccin till behövande 
länder. 
 


