
Protokoll från årsmöte den 20 april 2022 med Radiobolagets Veteranklubb. 

 

Bilagor: 1. Verksamhetsberättelse för 2021 

               2.  Ekonomisk berättelse för  2021 

               3.  Revisionsrapport  

Lokal:     Glaze, Kista         Tid:  20/4  16:00          Närvarande:  57 medlemmar    

 

1. Mötets öppnande 

Veteranklubbens vice ordförande Olov Hellström hälsade deltagarna välkomna till mötet och 

förklarade mötet öppnat. 

Han meddelade att klubbens ordförande, Leif, var sjuk och därför inte kunde närvara. 
 

2. Mötets behöriga utlysning  

Medlemmarna bekräftade att mötet var utlyst på korrekt sätt och i tid. 
 

3.  Justering av protokoll 

Till justerare av protokollet valdes Elisabeth Ernow-Patay 
 

4. Val av ordförande och sekreterare för mötet 

Till ordförande för årsmötet valdes Björn Boström och till sekreterare valdes Olov Hellström 
 

5. Verksamhetsberättelse och Ekonomisk berättelse   

 Godkändes av stämman. 
 

6. Revisionsrapport 

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet i enlighet med revisorernas rekommendation i 

revisionsrapporten. 
 

7. Motioner. 

Inga motioner hade inkommit detta år 
 

8. Val av styrelse, revisorer och valberedning 

Valberedningens förslag till styrelse och övriga funktionärer 2022 föredrogs av Björn Boström 

               Styrelse  

                Omval på 2 år:   Leif Lasson, ordförande. Pieter Visser, Elisabeth Ernow-Patay,  

                Omval på 1 är:   Bo Berglund, Olov Hellström, Margareta Ahlqvist, Helene Klang Toivonen 

                 Nyval på 2 år:    Lennart Johansson, Bo Mejner   

                Revisorer 

                Omval på 1 år:  Carina Andersdotter, Per-Olof Kjellvard och suppleant Rolf Hedman    

                Valberedning 

                Omval på 1 år: Börje Blomros, Conny Dahlfors  

                Stämman godkände samtliga dessa personer i enlighet med ovanstående. 



9.  Fastställande av medlemsavgift 

Årsavgiften för 2022 föreslogs  ligga kvar på 150 Sek. 

 Detta godkändes av stämman 

10.  Övriga frågor 

*  Olov uppmärksammade de två tidigare medlemmarna i styrelsen, Hans Öhlund och Sören   

    Ahlstedt, som av personliga skäl avsagt sig omval till styrelsen och som inte hade möjlighet  

    att närvara på stämman. De avtackades med en varm applåd för deras värdefulla insatser i 

    styrelsen, de härliga initiativ som de stod för och det positiva sätt dom alltid visade för att  

    skapa intressanta upplevelser för klubbens medlemmar.   

*  Sune Bohlin tackade styrelsen för ett gott arbete. 

        11.  Avslutning 

                       Björn Boström tackade deltagarna för visat intresse och avslutade mötet. 

 

Järfälla 2022-04-22 

                                                                                        Vid protokollet          Olov Hellström 

 

Justeras                           

      Björn Boström                                                      Elisabeth Ernow-Patay 

   

   


