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SMÅLANDS GILLE  Årsstämmans protokoll 11 oktober 2021 
I UPPSALA   Borgerskapets hus, Uppsala 
 
Närvarande 43 medlemmar. 

§ 1 Årsstämmans öppnande 
Gillets ålderman Lars Rudmark hälsade alla välkomna och påpekade att året 
inte varit som det ska pga covid-19.  
Vi har haft många avlidna sedan förra årsmötet: Ragnar Sjölin 90 år, Kjell Janné 
75 år, Anna-Lena Nilsson Holmqvist 85 år, Björn Axelsson 72 år, Ola Carlsson 92 
år, Elisabet Odlander 96 år och Birgitta Söderlund 79 år. De flesta har varit 
mycket aktiva i föreningen. Anna-Lena var dessutom aktiv i styrelsen i många år 
och Björn hade just börjat sin aktiva verksamhet i styrelsen.  Vi gjorde en 
parentation för de avlidna i föreningen med en tyst minut. Därefter förklarades 
stämman öppnad. 

 
§ 2 Val av ordförande för stämma 

Enligt åldermans förslag tillfrågades och valdes Harry Lenhammar till 
ordförande för stämman. Ålderman överlämnade klubban, och Harry 
Lenhammar tackade för förtroendet. 
 

§ 3 Val av sekreterare för stämman 
 Till sekreterare för stämman valdes Gunilla Lundkvist Thorell. 
 
§ 4 Val av två justeringspersoner tillika rösträknare 

Till justeringspersoner och rösträknare valdes Leif Ekerot och Birgitta Hagberg-
Sibbmark. 
 

§ 5 Upprättande av röstlängd 
Beslutades att gästboken, som samtliga deltagare signerar, vid behov kunde 
förklaras utgöra röstlängd. 
 

§ 6 Stämmans stadgeenliga utlysande 
Utskick inkluderande dagordning, årsberättelse och ekonomisk redovisning 
skede den 30 maj 2021 och ny dagordning i september, och det fastslogs 
därmed att stämman var i stadgeenlig ordning utlyst. 
 

§ 7 Fastställande av dagordning 
 Dagordning för stämman enligt utskick fastställdes (Bil. 1). 
 
§ 8 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2020 

Ålderman Lars Rudmark presenterade årsberättelsen, som godkändes och 
lades till handlingarna (Bil. 2). 

 
§ 9 Ekonomisk redogörelse 

Skattmästare Åke Bruun kommenterade den i förväg utsända ekonomiska 
redogörelsen för räkenskapsåret 2020-01-01 – 2020-12-31 och konstaterade 
att det går trögt att få in medlemsavgifterna, Gillets enda egentliga inkomst. 
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Ekonomin är trots detta god.  Den ekonomiska redogörelsen godkändes och 
lades till handlingarna (Bil. 3). 
 

§ 10 Revisorernas berättelse 
Revisorerna, Jan Ulmander och Margareta Carlsson, har granskat 
räkenskaperna. Jan Ulmander föredrog revisionsberättelsen (Bil. 4), som inte 
innehöll några anmärkningar. 
 

§ 11 Fastställande av resultat- och balansräkning 
Resultat- och balansräkningen fastställdes. 
 

§ 12 Ansvarsfrihet för styrelsen 
Revisorerna förklarade räkenskaperna vara förda enlig god redovisningssed och 
rekommenderade att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 
Stämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelsen t.o.m. 2020-12-31. 

  
§ 13 Disposition av överskott/underskott 

Stämman beslutade att årets överskott överföres i ny räkning. 
 
§14 Val av ålderman på ett år 

Valberedningens förslag presenterades. Stämman omvalde Lars Rudmark på 
ett år med acklamation. 

 
§ 15 Val av fyra bisittare på två år 

Till bisittare för två år omvaldes Lillemor Harne, Jan Madestam och Kristina 
Simonsson samt nyvaldes Nils Lundeheim.  
Bisittarna Birgitta Ulmander, Katarina Sjöström, Gunilla Lundkvist Thorell och 
Åke Bruun är valda till 2022. 
 

§ 16 Val av två revisorer och två revisorssuppleanter på ett år 
Till revisorer omvaldes Jan Ulmander och Margareta Carlsson, och till 
revisorssuppleanter omvaldes Bo Carlsson och Sophia Börjesson. 

 
§ 17 Val av valberedning på ett år om tre personer varav en sammankallande 

Till valberedning omvaldes Bengt Sibbmark (sammankallande), Håkan Lindgren 
och Leif Ekerot. 

 
§ 18 Fastställande av årsavgiften för 2022 

Stämman beslutade att fastställa årsavgiften för 2022 till oförändrade 150 kr. 
Bengt Sibbmark föreslog att den som vill betalar mera som ett bidrag. 
 

§ 19 Övriga ärenden  
Ålderman Lars Rudmark presenterade lite om kommande event. Nästa träff 
sker torsdag 11 november, då Jönköpings läns landshövding Helena Jonsson 
kommer till oss. Och i vecka 5 2022 presenterar Sven Ekström en film om Öland 
och turismen där. Harry Lenhammar tackade för redogörelsen. 
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§ 20 Stämmans avslutande 
Ordförande Harry Lenhammar tackade styrelsen för utfört arbete och Lars 
Rudmark tackade för förtroendet att fortsatt få vara Gillets ålderman samt 
uttalade stämmans och styrelsens tack till Harry Lenhammar för att än en gång 
ha hållit i klubban. Den formella delen av årsstämman förklarades avslutad.  

 

Uppsala dag som ovan 

 

 

Harry Lenhammar   Gunilla Lundkvist Thorell 
Stämmans ordförande   Stämmans sekreterare 
 
 
 
Leif Ekerot    Birgitta Hagberg-Sibbmark 
Justerare    Justerare 


