
 
Organisationsnummer: 839400-9073 

Protokoll fört vid Föreningen Världsbutiken Klotets Digitala ÅRSMÖTE  
Måndagen den 21 mars 2022 – plats: i butiken 

 
Närvarande:  Ingrid Werger, Robert Hallberg, Marianne Persson, Ingrid Borbély, Karin Olsson, Ann-

Sofi Chakrabarty och Brita Bodén. 
 

§ 1. Ingrid Werger hälsade alla välkomna och förklarade detta digitala årsmöte för öppnat. 

§ 2. Föreslagna och utskickade dagordningen fastställdes. 

§ 3. Val av mötesordförande: Ingrid Werger 

§ 4. Val av mötessekreterare: Robert Hallberg. 

§ 5. Karin Olsson och Susanne Ljungerud valdes till att justera dagens protokoll. 

§ 6. Årsmötet förklarades vara utlyst enligt stadgarna vad gäller tid för medlemsutskick (2 
veckor innan). 

§ 7. Årsredovisningen med verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning. Dessa 
har bifogats det e-postutskick som varje medlem erhållit. 

§ 8. Revisionsberättelse förelades. Mötet godkände berättelsen. 

§ 9. Verksamhetsberättelsen godkändes av årsmötet. 

§ 10. Resultat-och balansräkningen fastställdes av årsmötet. 

§ 11. Årsmötet beslöt ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. 

§ 12. Fastställdes att medlemsavgiften för 2023 är oförändrad - 150 kr, 100 kr för pensionär/ 
studerande. 

§ 13. Inga motioner och förslag hade inkommit till årsmötet. 

§ 14. Val av ordförande för kommande verksamhetsår - Ingrid Werger, omval 

§ 15. Val av övriga styrelseledamöter. Årsmötet beslutar i enlighet med valberedningens 
förslag: Marianne Persson, Ann-Sofi Chakrabarty, Robert Hallberg och Susanne 
Ljungerud. 

§ 16. Val av styrelsesuppleanter - beslut enligt valberedningens förslag: Karin Olsson (omval) 
och Brita Bodén (nyval). 

§ 17. Val av kassör – beslutar enligt valberedningens förslag: Christer Arnrup 

§ 18. Val av revisor - beslutar enligt valberedningens förslag: Lars Silver. 

§ 19. Val av valberedningens ledamöter - årsmötet beslutar om nyval av Brita Bodén och 
Ingrid Werger. 

§ 20. Mötesordföranden tackade de närvarande vid detta digitala årsmöte och förklarar 
årsmötet avslutat. 

 
Ängelholm den 21 mars 2022 

 
Mötesordförande:______________________ vid protokollet:___________________ 
  Ingrid Werger Robert Hallberg 

 
 
justeras: _________________________  __________________________ 
 Karin Olsson Susanne Ljungerud 


