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DIGITALT ÅRSMÖTE SAM-HJÄLP  
2021-03-20 kl.16:00 

Närvarande 42 medlemmar 
 

1 Mötets öppnande 
 
Börje Claesson förklarar årsmötet för öppnat 
 

2 Godkännande av kallelse till årsmötet 
 
Beslut att godkänna kallelsen till årsmötet. 
 

3 Val av årsmötesfunktionärer 
 

a. Mötesordförande  
 
Beslut att som ordförande för årsmötet välja Börje Claesson 
 

b. Vice ordförande för mötet 
Beslut att välja Jan-Olof Pettersson 
 

c. Mötessekreterare 
Beslut att välja Anna-Lena Claesson 
 

d. Val av två justerare 
Beslut att välja Marianne Edlund och Roland Börjesson 
 

4 Fastställande av dagordning 
 
Beslut att fastställande av dagordning 
 
Fastställande av röstlängd 
 
Beslut att fastställa röstlängd till 42 medlemmar. 
 

5 Årsredovisning för 2020 
a. Styrelsens verksamhets- och ekonomiska rapport 

Jörgen Ruther, Anna Lägermo och David Öhgren redogjorde för 
styrelsens verksamhetsrapport.  
  
Kjell Holm redogjorde för den ekonomiska rapporten 
Budget var på -1,9 miljoner kr, resultat för 2020 blev  307 531kr. 
 
Styrelsen tar med en fråga angående om inte fonder och aktiers 
marknadsvärde bokslutsdagen ska redovisas i årsredovisningen.  
 
Årsredovisningen finns att läsa på hemsidan. www.samhalp.se 
 

b. Revisorernas berättelse 
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Anna Lägermo läser upp revisorernas berättelse. 
 

6 Fastställande av resultat- och balansräkning 
 
Beslut att fastställa resultat- och balansräkning för 2020 års förvaltning. 
 

7 Beslut om ansvarsfrihet för styrelse och kassör gällande 2019 års förvaltning 
 
Beslut att ge styrelse och kassör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020. 
 

8 Fråga om föreningens inriktning för kommande verksamhetsår 
 
Börje Claesson redogjorde för styrelsen förslag om att fortsätta samma inriktning för 
kommande verksamhetsår som tidigare. 
 
Beslut att följa styrelsens förslag 
 

9 Beslut i anledning av motioner och förslag. 
Inga motioner har kommit in. 

 
10 Val av styrelse 

I tur att avgå:  

Magnus Oscarsson, Kjell Holm och Maivor Evaldsson. 

Kvarstående till 2022:  

Gerth Torén, Anna-Lena Claesson, Andréas Flygare och Hans Jaldemark 

 

Beslut att på två år välja omval Magnus Oscarsson, Kjell Holm och Maivor Evaldsson 

 
11 Val av revisorer  

a. Tre ordinarie, varav en auktoriserad revisor. 
Lekmannarevisorerna väljs på två år, en vartannat år.  

 
Beslut att som auktoriserad revisor välja Anna Grimäng Karlman. 
Beslut att som lekmannarevisor välja Benny Alvarsson. 
 

b. Två suppleanter, varav en auktoriserad. 
 

Beslut att som auktoriserad revisorssuppleant välja Sandra Hvitman, och 
som lekmannarevisorsuppleant välja Torsten Kårekull. 
 

 
12 

 
Val av representant till valberedningen  
 

a. En representant på 3 år 
Beslut att välja Margareta Antonsson 
 

b. Val av sammankallande 
Beslut att till sammankallande välja Henrik Lindqvist 
 

13 Val av två representanter till Sam-Hjälp Transport AB:s 
bolagsstämma för 2021 års verksamhet  
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Beslut att välja Göran Johansson och Magnus Wiktorsson som 
representanter till SAM-Hjälp Transport ABs bolagstämma för 2021 års 
verksamhet. 
 
Beslut att som suppleant till bolagsstämman välja Henrik Lindqvist 
 

14 Styrelsens förslag till budget för 2021 
 
Kjell Holm redogjorde för styrelsens förslag till budget för 2021. 
 
Beslut att fastställa styrelsens budgetförslag. Se bilaga 
 

15  Fastställande av medlemsavgift för 2022 
Tidigare 150 kr 
 
Beslut att fastställa medlemsavgift för 2022 till 150kr. 
 

16 Stadgeändring för tillsättning av styrelsemedlemmar från Svenska 
Alliansmissionen. 
 
Börje Claesson redogjorde för varför det finns förslag på att ändra våra 
stadgar. 
 
Förslag att ändra §4 Styrelse i Sam-Hjälps stadgar. 
 
Det nya förslaget är nedanstående: 
 
Styrelsen består av nio personer med en mandattid på tre år. Tre 
ledamöter väljs varje år vid föreningens årsmöte. 
Svenska Alliansmissionen har rätt att nominera två ledamöter till 
föreningen Sam-Hjälp:s Styrelse. Nomineringen sker till föreningen Sam-
Hjälp:s Valberedning. 
 
Styrelsen konstituerar sig genom att utse ordförande, att utse en person 
eller redovisningsbyrå till kassaförvaltare, att utse en sekreterare.  
Styrelsen utser vid behov arbetsutskott och äger rätt att adjungera 
ledamot däri. 
 
§4 som den är idag: 
Styrelsen kan bestå av nio personer. Föreningens årsmöte skall välja sju 
ledamöter därutöver har Svenska Alliansmissionen rätt att utse två ledamöter. 
 
Beslut: att bifalla styrelsens förslag på stadgeändring.  
 
Denna fråga behöver beslutas om vid ytterligare ett årsmöte. 
 
 

18 Övriga ärenden/information 
-Börje Claesson berättade om avtackningen av Marianne Sandqvist 
som avlönad medarbetare. 
-Jörgen Ruter uttryckte sin och sina medarbetares tacksamhet för det 
år som varit. Med en förhoppning om att 2021 ska innebära möten, 
samlingar där vi kan mötas. 
 

19 Mötets avslutande 
Börje Claesson avslutade årsmötet med att läsa från Joh 7:37 
Årsmötesdeltagarna tackades för deras medverkan i årsmötet. 
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Årsmötet avslutades med bön. 
 

  
Ordförande                   Vice Ordförande                     
 
 
 
Börje Claesson            Jan-Olof Petterson                   
 
 
 
Sekreterare 
 
 
 
Anna-Lena Claesson 
 

   
Justering                                                Justering 
 
 
Marianne Edlund                                 Roland Börjesson 
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