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Protokoll för IPMS Sveriges årsmöte den 30 juni 2020
Plats: årsmötet genomfördes som videomöte med samtliga deltagare.

1.

Mötets öppnande
Årsmötet förklarades öppnat av Jan Forsgren.

2.

Val av mötesordförande
Till mötesordförande valdes Jan Forsgren.

3.

Val av mötessekreterare
Till mötessekreterare valdes Hans Fehrnström.

4.

Mötets behöriga utlysande
Mötet beslutade att mötet var utlyst i god ordning enligt föreningens stadgar.
Närvarande på mötet var 6 medlemmar. Se röstlängd bilaga B1.

5.

Fastställande av dagordning
Mötet beslutade att följa dagordning enligt föreningens stadgar.

6.

Val av justeringspersoner och tillika rösträkanre
Mötet beslutade att välja Jens Tornblad och Göran Ahlström till justeringspersoner och
tillika rösträknare.

7.

Val av valberedning
Mötet beslutade att välja Jens Tornblad till valberedning.

8.

Adjungeringar
Mötet konstaterade att inga adjungeringar var aktuella.

9.

Verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår
Mötesordförande konstaterade att verksamhetsberättelsen hade distribuerats till
medlemmarna och tog upp några punkter. Ingen vid årsmötet hade några kommentarer
eller frågor på verksamhetsberättelsen. Se bilaga B2.
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10.

Resultat och balansräkning för föregående verksamhetsår
Mötesordförande konstaterade att resultat och balansräkning hade distribuerats till
medlemmarna och gjorde en kort redovisning med några förklaringar till poster och
siffror. Se bilaga B3.

11.

Revisionsberättelse för föregående verksamhetsår
Föreningens revisor Bo Genvad föredrog revisionsberättelsen, i vilken ansvarsfrihet för
styrelsen tillstyrktes. Se bilaga B4.

12.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Mötet tillstyrkte ansvarsfrihet för styrelsen.

13.

Budget för innevarande verksamhetsår (2020)
Mötesordförande tog upp osäkerheten pga av omständigheterna med Corona pandemin.
Det är i dagsläget risk att utgifter som har samband med tidigare planerade tävlingar,
utställningar och byggmöten inte kommer att uppstå. Mötet tillstyrkte att fastställa
föreslagen budget. Se bilaga B5.

14.

Val av föreningsordförande (nyval 2 års mandattid)
Jan Forsgren valdes till föreningsordförande för två år (2020-2021).

15.

Val av kassör (2 års mandattid)
Marcus Johnson kvarstår som kassör för nästkommande verksamhetsår (2020) enligt val
på årsmötet 2019.

16.

Val av sekreterare på ett år (2 års mandattid)
Anders Wernberg valdes till föreningssekreterare nästkommande verksamhetsår (2020).
Då sekreterare för 2019 valt att avgå väljs ny sekreterare för endast ett år.

17.

Val av övriga styrelseledamoter
Timo Pohjola (nyval) och Hans Fehrnström (omval) valdes till styrelseledamoter
innevarande verksamhetsår (2020).

18.

Val av revisor
Bo Genvad valdes till föreningens revisor.

19.

Beslut om medlemsavgift
Mötet beslutade att föreningen inte ska genomföra någon förändring av medlemsavgiften

