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Mötets öppnandes av Johanna Grundberg.
Johanna Grundberg valdes till mötesordförande och Åsa Wängdahl till mötessekreterare.
Mötet befanns behörigen utlyst.
Agendan fastställdes, en motion och en övrig fråga. (En övrig fråga tillkom under mötets gång.)
Fastställande av röstlängd för mötet, en närvarolista skickades runt.
Protokolljusterare och rösträknare: Anna Steffenburg och Ann Kruse.
Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse 2019 gicks igenom. Det blev en liten diskussion
kring den ekonomiska redovisningen.
Kassör Martina Andreasson läste upp revisorns berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste
verksamhets- och räkenskapsåret. Revisorn Marie Lundgren Sundegren tillstyrker resultatet och föreslår
ansvarsfrihet för styrelsen.
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för den tid revisionen avser utav mötet.
Fastställande av verksamhetsplan och budget för kommande verksamhets- och räkenskapsår.
Den föreslagna verksamhetsplanen och budgeten godkändes av mötet.
Beslut om medlemsavgift i föreningen för nästföljande år. Mötet beslutade att behålla nuvarande
medlemsavgifter även 2021.
Klargörande av ledamöter i styrelsen 2019 och vilka som innehaft posterna
o Ordförande (väljs varje år) 2019: Linda Moskajärvi
o Vice Ordförande (väljs jämna år på 2 år) 2018-2019: Johanna Grundberg
o Kassör (väljs ojämna år på 2 år) 2019-2020: Martina Andreasson
o Sekreterare (väljs jämna år på 2 år) 2018-2019: Åsa Wängdahl
o Ledamot (väljs jämna år på 2 år) 2018-2019: Mona Pettersson
o Ledamot (väljs ojämna år på 2 år) 2019-2020: Cecilia Trolin
o Ungdomsledamot (väljs på 1 år) 2019: Eva-Lotta Olofsson
o Suppleant (väljs på 1 år) 2019: Ann Kruse
o Suppleant (väljs på 1 år) 2019: Helena Olofsson
o Suppleant (väljs på 1 år) 2019: Anna Steffenburg
Val till styrelseposter 2020
Följande poster valdes av mötet
o Föreningens ordförande för en tid av ett år: Johanna Grundberg
o Vice ordförande för en tid av två år: Ann Kruse
o Sekreterare för en tid av två år: Cecilia Trolin
o En ledamot för en tid av två år: Helena Olofsson
o Ungdomsledamot för en tid av ett år: Nellie Ahlberg
o Suppleanter för en tid av ett år vardera: Anna Steffenburg, Linda Moskajärvi, Anna Hatt
o Fyllnadsval för ledamot på ett år (för ledamot Cecilia som blir sekreterare): Karin Ahlberg
Val av en revisor för 2020 jämte en suppleant för en tid av ett år: Marie Lundgren Sundegren (ordinarie) och
Cristin Slättmyr (suppleant).
Val av valberedning 2020: Åsa Wängdahl (sammankallande) och Elisabeth Agdahl.
Val av ombud till SIFs riksårsmöte 28/3 2020 (upp till en per 50-tal medlemmar). Frågan hänvisas till
styrelsen eftersom ingen visar intresse. Efterlyses på hemsida och FB.
Val av ombud till Vesturs distriktsårsmöte 8/3 2020. Johanna Grundberg, Ann Kruse och Martina Andreasson
valdes som ombud för Landi.
Val av ombud till övriga möten där föreningen har rätt att vara representerad genom ombud. Mötet
beslutade att eventuella framtida val får göras av styrelsen.
Behandling av i rätt tid inkomna motioner.
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Motion om ändring i dokument ”Landis Bidrags och ersättningspolicy” (se separat dokument). Samtliga
ändringar godkändes av mötet. Diskussion uppstod runt begreppet ”reseersättning” för funktionärer,
och mötet beslöt att lägga till en övrig fråga om formulering av detta i Landis dokument/hemsida.
20. Övriga frågor med beslut
 ”Rädda SIF”-bidrag från Landi till SIF. Diskussion ledde fram till beslutet att inte ge något bidrag till SIF i
år, och att ta upp frågan på nästa årsmöte om den fortfarande kvarstår och bättre redovisning från SIF
vad bidraget skall användas till.
 Begreppet ”Reseersättning” för funktionärer. Efter diskussion beslöts att benämna den ”skattefri
milersättning, upp till ett belopp på xx kr”. Åsa Wängdahl ser till så detta blir uppdaterat i Landis
officiella dokument och hemsida.
21. Övriga frågor
 F.d. Kongur-medlemmar hälsades välkomna.
22. Mötet avslutandes.

Mötessekreterare: Åsa Wängdahl
Justeras

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Anna Steffenburg
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Ann Kruse

