
 
 

 

PROTOKOLL 

 FÖRT VID ÅRSMÖTE FÖR MSS- FÖRENINGEN, 2021-05-06 

TID: 2021-05-06 kl. 17.00-18.10 

LOKAL: Via Zoom 

DELTAGARE: 19 st 

 

Ordförande Christel Bahtsevani hälsade alla välkomna  § 1 
och förklarade mötet öppnat.           Årsmötets öppnande 
 
Ordförande meddelade att kallelse till årsmötet hade sänts  § 2 
per brev/e-post och annonserat på hemsida till medlemmarna Årsmötets behöriga utlysande 
del i januaris början samt en månad före årsmötet. Beslöt att 
mötet kallats i behörig ordning. 
 
  
Till ordförande att leda mötesförhandlingarna valdes    § 3 
 Ania Willman.    Val av mötesfunktionärer 

Till mötessekreterare utsågs Marie Stenberg.     

Karin Persson och Annica Rosvall valdes att justera     
mötesprotokollet och vara rösträknare. 
 
Föredragslistan godkändes.    § 4 

                              Godkännande av 
                                  föredragslista 

 
Verksamhetsberättelse för år 2020 presenterades av   § 5 
Martina Svensson.Årsmötet beslöt att med godkännande   Verksamhetsberättelse 2020 
lägga verksamhetsberättelse till handlingarna. 
 
Balansrapport och resultaträkning år 2020 för föreningen och  § 6 
Derbring-Stöltens forsknings- och utvecklingsfond presenterades       Ekonomisk redogörelse 2020 
av kassör Chatarina Björdal. Ekonomisk redogörelse för år 2020 
lades med årsmötets godkännande till handlingarna.   
 
 



 
 

 
 
Revisorerna har funnit MSS-föreningen verksamhet    § 7 
och räkenskaper 2020 utan anmärkning. Mötet tackade Revisionsberättelse för 2020 
revisorerna och lade berättelsen till handlingarna. 
 
Årsmötet beslöt att ge styrelsen full och tacksam   § 8 
ansvarsfrihet för 2020 års förvaltning           Beviljande av    

ansvarsfrihet för styrelsen 
  

      
Inga förslag till stadgeförändringar förelåg.   § 9 

     Föreningens stadgar 
 
 
Styrelsens förslag till verksamhetsplan för år 2021 presenterades  § 10 
av Martina Svensson och godkändes av årsmötet.     Verksamhetsplan 2021 
 
 
Styrelsens förslag till budget för år 2021 presenterades av  § 11 
Chatarina Björdal med korrigering att stipendium ej ska                Budget 2021 
redovisas i budget. Budgetförslag godkändes av årsmötet                  
 
Proposition från styrelsen avseende Derbrings- och Stöltens   § 12 
forsknings- och utvecklingsfond vid eventuell nedläggning av                Proposition 
föreningen. Årsmötet gav sitt bifall till styrelsens bifogade  
två förslag. 
 
Inga motioner hade inkommit.    § 13 
                     Motioner 
 

Styrelsen föreslog att årsavgiften för medlemmar skulle vara  § 14 
oförändrad, 200kr/år. Studentmedlemskap 100:-/år för     Medlemsavgift för 2022 
grundutbildningsstudenter och övriga studenter 
(avancerad nivå, forskarutbildning). Årsmötet biföll styrelsens 
Förslag. 
 
Birgitta Dahlqvist presenterade valberedningens förslag:    

Årsmötet valde följande: 

Omval Chatarina Björdal, för åren 2021-2023   § 15 
                 Val av kassör 

Ordinarie ledamot 
Omval:      § 16 
Andreas Glantz, för åren 2021-2023   Val av styrelseledamöter 



 
 

 
 
Karin Persson, för åren 2021-2023          och suppleanter 
 
Nyval: 
Annica Rosvall, för åren 2021-2023 
 
Fyllnadsval: 
Anna-Karin Bengtsson, för år 2021-2022 
 
Suppleant: 
Vakans 
Årsmötet beslutade uppdra åt styrelsen att under verksamhetsåret 2021 
arbeta för att adjungera en suppleant på den vakanta posten. 
 
Revisorer 
Omval:      § 17 
Inger Mattsson, för år 2021-2022               Val av revisorer 
Ylva Wessman, för år 2021-2022 
 
Revisorssuppleanter 
Omval: 
Charlotte Gillrell, för år 2021-2022 (kallas som nummer ett i ordning) 
Marie Ngun, för år 2021-2022 
 
Valberedning 
Omval:      § 18 
Birgitta Dahlqvist (sammankallande), för år 2021-2022        Val av valberedning 
Rose-Marie Holmberg, för år 2021-2022 
 
Avtackning 
Styrelseledamot Bitte Zetterman avtackas för   § 19 
förtjänstfullt arbete i föreningen. Ordförande Christel Bahtsevani                     Övrigt                    
framförde tack till årsmötet deltagare, ordförande och sekreterare.  
Christel framförde vikten av medlemmars stöd i  
föreningens fortsatta styrelseuppdrag. 
 
 
Vid protokollet 

____________________ 

Marie Stenberg 

Justerat 

 



 
 

 

 

_______________ _____________ ______________ 

Ania Willman Karin Persson Annica Rosvall 

Mötesordförande Justeringsperson Justeringsperson  
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