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Protokoll fört vid Saco-S SLU:s årsmöte  
Datum: 2021-04-29 
Plats: via Zoom  
  
  

1. Mötet öppnas.  
  
Saco-S SLU:s ordförande Lars Lundqvist öppnade mötet och välkomnade alla 
deltagare. 
  

2. Val av justeringspersoner tillika rösträknare.  
  
Årsmötet valde Andrus Kangro och Leonie Tidlund till justeringspersoner och 
rösträknare.   
  

3. Frågan om mötets behöriga utlysande  
  
Mötet informerades om datum för utlysande. Mötet beslutade att årsmötet var 
behörigt utlyst.   
  

4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.  
  
Årsmötet valde Per Hellman till mötesordförande och Katja Puustinen till 
mötessekreterare.   
  
Mötesordförande tog över ordförandeskapet och tackade för förtroendet.  

  
5. Fastställande av föredragningslistan.  

  
Årsmötet beslutade att fastställa föredragningslistan.  

  
6. Styrelsens verksamhetsberättelse. 

  
Saco-S SLU:s ordförande Lars Lundqvist redogjorde för verksamhetsberättelsen 
och föreningens styrelse svarade på efterföljande frågor.   
Verksamhetsberättelsen lades till handlingarna.   
  
Ajournering varvid Andrus Kangro från styrelsen informerade årsmötet om Saco-S 
SLU:s kommande webbplats. Han informerade även om att medlemsantalet inom 
Saco-S SLU ökat under verksamhetsåret.  
Årsmötet återupptogs. 
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7. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet.  
  
Årsmötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för den gångna mandatperioden.  

 
8. Val av ordförande och vice ordförande i styrelsen. 

 
Valberedningen (VB) genom Mats Linde redogjorde för sitt förslag.   
Inga ytterligare nomineringar hade inkommit.  
 
Årsmötet valde Lars Lundqvist till ordförande samt Andrus Kangro och Maja 
Reizenstein till vice ordförande.   
Omröstning skedde digitalt och anonymt via Zoom (98% av församlingen röstade, 
samtliga röstade enligt förslag). 

  
9. Val av övriga styrelseledamöter.  

  
Valberedningen genom Mats Linde redogjorde för sitt förslag.   
Ytterligare nomineringar hade inkommit. VB har informerat samtliga som inte kom 
med i VB:s förslag. Ingen av dessa har meddelat att de vill kvarstå som valbara.  

 
Årsmötet valde Peder Axensten, Örjan Berglund, Annelie  
Carlsson, Annie Drottberger (nyval), Andreas Gulde (nyval), Malin Hagberg 
Gustavsson, Anna Morén (nyval) och Katja Puustinen till styrelsens övriga 
ledamöter. 
Larisa Gustavsson adjungerades till styrelsen.  
Omröstning skedde digitalt och anonymt via Zoom (91% av församlingen röstade, 
97% röstade ja, 3% avstod). 

 
Mötesordförande tackade valberedningen och ledamöter som lämnade 
styrelsen för deras arbete.  

  
10. Val av föreningens representanter i olika organ alternativt delegation till styrelsen att 

utse sådana representanter.  
  
Årsmötet beslutade att uppdra till styrelsen att utse representanter i olika organ. 

 
11. Val av valberedning.   

  
Ett enigt årsmöte valde Ulla Ahlgren, Karin Bennmarker Wenche Eide Oleksiy 
Guzhva, Mats Linde och Leonie Tidlund. Valberedningen utser inom sig 
sammankallande.  

 
Mötesordförande och årsmötet godkände att det valdes in sex personer i 
valberedningen.  

 
12. Ändring av föreningens stadgar  

  
Saco-S SLU:s ordförande Lars Lundqvist redogjorde för bakgrunden till föreslagen 
stadgeändring.  
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Årsmötet beslutade om stadgeändring med följande två ändringar:  
-Styrelsen består av ordförande och två vice ordförande samt 7–10 övriga 
ledamöter. 
-Valberedningen består av minst fem ledamöter varav en är sammankallande. 
 
Nya stadgar träder i kraft efter årsmötets avslutande. 

 
13. Motioner (som föranmälts senast 8 april 2021).  

  
Inga motioner hade inkommit.   
  

14. Övriga frågor.   
  
Inga övriga frågor.  
  

15. Mötet avslutas.  
  
Mötesordförande tackade alla mötesdeltagare och avslutade mötet.   
 
 
 

Noteras att 35 medlemmar samt mötesordförande deltog i mötet.  
 

Vid protokollet    

  

Katja Puustinen     

 

Mötesordförande 

 

Per Hellman 

  

Justeras   

        

Andrus Kangro   Leonie Tidlund  
      

  


