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Kretsstiimman holls utomhus i hagen vid FAgeliornet pd LAngdngen.
Kretsens ordforande lsak lsaksson och styrelsemedlem Elise Sorgaard
deltog via ldnk.

Kretsens kassor, Christian Gotflieb 6ppnade motet och hdlsade
vdlkommen.

Christian utsAgs att vara ordforande for stiimman.

3. Elise Sorgaard Lyd6n utsdgs att med stod av Eva Backlund, kretsens
webbansvari ga, vara sekreterare vid stiimman.

4. Frdgan om stiimman hade blivit uflyst enligt stadgarna besvarades med ja"

5. Val av tv6 justerare: Elvy Lofuenberg och Helena Klangemo utsiigs att
jdmte stdmmans ordfdrande justera protokollet.

6. Dagordning samt arbets- och beslutsordning faststelldes.

7. Eftersom motet pd grund av rAdande omstdndigheter holls utomhus hade
verksamhetsberdttelse och kompletterade bildspel publicerats pi hemsidan.
Kretsens medlemmar hade uppmanats alt ta del av detta innan motet. Eva
Backlund f<iredrog en sammanfattning av verksamhetsberdttelsen pA
stimman.

8. Stdmmans ordforande, tillika med kretsens kasscir, presenterade
r6kenskaperna och konstaterade overskott for 20.tg.

9. Revisorerna, Eva Buhre och lnger pia Hammarberg foretr6ddes idag av
Eva Buhre. Revisorerna hade inget att anmiirka pa foreningens ekonomiska
forvaltning och fcireslog att styrelsen skulle beviljas ansvarsfrihet for 2019
6rs forvaltning.

'10. Ordforande for st6mman friigade om stdmman kunde medge styrelsen
ansvarsfri het for forvaltn ingsAret 201 9, vilket bifolls.

1 1 , Valberedningens forslag, information om aktuella krav pA valbarhet och
ovriga nomineringar presenterades skriftligt av Birgitta Stenberg, eftersom
hon inte kunde ndrvara pri m6tet. Valberedningen foreslAr att sidmman
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vAljer lsak lsaksson som ordforande for kretsen, samt omval av de
styrelseledamoter som iiven detta 6r stEiller sig till forfogande; Eva
Backlund, Christian Gottlieb, Elvy Lofvenberg och Elise Sorgaard Lyden.
Helena Klangemo, som under 2019 har varit adjungerat till styrelsen er
nominerad. Valberedningen foresliir att Celesta Erkander vdljs till revisor
tillika med Eva Buhre. lnger Pia Hammarberg stdller sig inte till forfogande
detta Ar. Det gdr inte heller Helena du Rees till valberedningen.

12. Beslut om att antalet kretsstyrelseledamoter skall vara sex detta Ar.
Samtliga har valts pA ett 6r.

13. Stdmman vdljer lsak lsaksson som ordforande for kretsen.

l4.Stdmman vSljer Eva Backlund, Christian Gottlieb, Helena Klangemo, Elvy
Lofvenberg och Elise Sorgaard Lyden som styrelseledamoter.

15. Stdmman vdljer Eva Bure och Celesta Erkander (nyval) till revisorer.

16.Till valberedning utsAgs Birgitta Stenberg. Styrelsen 6tar sig att utse
ytterligare en adjungerad person till valberedningen.

17. lnga motioner har inkommit.

18. Stdmman avslutas

Vid protokollet

Elise Sorgaard Lyddn
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