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PROTOKOLL
ftir
Lunds universitetshistoriska sällskaps korrespondensårsmöte
vid röstsammanräkning den 29 oktobet2020

Närvarande: Ulf Körner, ordförande
Lars Ivar Elding
Eva-Lisa Johannesson
Gunnel Holm, sekreterare

Röstande:

Se bilaga.

1. Årsmötets öppnande.

Sällskapets ordforande Ulf Körner lorklarar årsmötet öppnat och konstaterar att ll3
medlemmar har hörsammat uppmaningen att insända röster. Två namnteckningar är
dock oläsliga, varfiir dessa röster inte räknas. Inga nejröster registreras.

2.

Fråga om årsmötets stadgeenliga sammankallande.
,Ârsmötet fiirklarar med 111 röster årsmötet stadgeenligt sammankallat.

3.

Godkännande av dagordningen.
Ä.rsmötet godkåinner dagordningen med 111 röster

4.

Utseende av två rösträknare.
Eva-Lisa Johannesson och Lars Ivar Elding utses

till rösträknare med

111 röster.

5.

Styrelsens verksamhetsberättelse fär 2019 - bilaga $ 5.
Styrelsens verksamhetsberättelse godkänns med 1 I 0 röster.

6.

Ekonomisk årsredovisning fÏir 2019

7.

Revisionsberättelse och fastställande av bokslut - bilaga $ 7.
Revisionsberättelsen läggs till handlingarna och bokslutet fastställs med 110 röster

8.

Budget for 2020 - bílaga $ 8.
Budgeten fastställs i enlighet med forslaget med 110 röster

9.

Frågan om ansvarsfrihet fìir styrelsen.
Styrelsen beviljas ansvarsfrihet for verksamhetsåret 2019 med 109 röster.

10.

Val av ordfärande i fìireningens styrelse ftir ett år.
I enlighet med valberedningens ñrslag väljs Ulf Körner till ordlorande med 110

- bilaga $ 6.
godkänns
med 109 röster'
Den ekonomiska årsredovisningen

röster.

I 1.

Val av sex (6) styrelseledamöter fìir den närmaste tvåårsperioden.
I enlighet med valberedningens ftirslag väljs lor en ny period Gunnel Holm, Magnus
Jerneck, Hjördis Kristenson, Bjöm Magnusson Staaf och Fredrik Tersmeden med
110 röster. Efter Maria Lindh som avböjt omval väljs i enlighet med
valberedningens fürslag Petra Francke med 110 röster.

12.Yal av två revisorer jämte suppleanter.
I enlighet med valberedningens färslag väls som revisorer Ann-Kristin Mattsson och
Hans Ryde med 111 röster och till revisorssuppleanter Klemens Ganslandt och Nils
Dencker med 111 röster.
13.

Val av tre ledamöter i valberedningen.
Till ledamöter i valberedningen väljs Charlotte Erlanson-Albertsson, Göran Bexell
och Lynn Åkesson med 111 röster.

14. Fastställande av årsavgift

fär 2021.

Ärsavgiften fastställs i enlighet med styrelsens förslag
I 5.

till

200 kr med 110 röster.

Årsmötets avslutande.
Ordforanden fÌirklarar rö stsammanräkningen och därmed årsmötet avslutat.

Vid protokollet
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