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ÅRSMÖTE SAM-HJÄLP  
Jönköpings Allianskyrka 2022-03-19 

 

Närvarande: c:a 130 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 tillika rösträknare 
 
Beslut att välja Birgitta Gärskog och Lars-Erik Zakrisson 

 
4 Fastställande av dagordning 

 
Beslut att fastställande av dagordning 
 
 

5 Årsredovisning för 2021 
 

a. Styrelsens verksamhets- och ekonomiska rapport 
Jörgen Ruther, Marianne Sandqvist och David Öhgren redogjorde 
för styrelsens verksamhetsrapport.  
  
Kjell Holm redogjorde för den ekonomiska rapporten 
Resultat för 2021, 223 000kr, trots minus budget. 

 
Årsredovisningen finns att läsa på hemsidan. www.samhalp.se 
 
 

b. Revisorernas berättelse 
Jan Wikberger redogjorde för revisorernas arbete.  
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ÅRSMÖTE SAM-HJÄLP  
Jönköpings Allianskyrka 2022-03-19 

 

6 Fastställande av resultat- och balansräkning 
 
Beslut att fastställa resultat- och balansräkning för 2021 års förvaltning. 
 

7 Beslut om ansvarsfrihet för styrelse och kassör gällande 2021 års förvaltning 
 
Beslut att ge styrelse och kassör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021. 
 

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 inkomna. 

 
10 Stadgeändring för tillsättning av styrelsemedlemmar i Sam-Hjälp 

Beslutet fattat en gång vid årsmötet 2021. 
 
Beslut att genomföra stadgeändringen enligt föregående årsmötesbeslut. 
 

11 Val av styrelse 

Beslut att välja 

På 1år Ingvar Alnervik, Majvor Evaldsson, Magnus Oskarsson 

På 2år Anna-Lena Claesson, Claes Håkan Jacobsson, Gerth Torén 

På 3år Kjell Holm, Ulrika Hyltbring, Gunilla Hördegård 

 
12 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 Carlman. 
Beslut att som lekmannarevisor välja Jan Wikberger på två år. 
 

b. Två suppleanter, varav en auktoriserad. 
 

Beslut att som auktoriserad revisorssuppleant välja Sandra Hvitman, och 
som lekmannarevisorsuppleant välja Torsten Kårekull. 
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13 Val av representant till valberedningen  
 

a. En representant på 3 år 
Beslut att välja Börje Claesson. 
 

b. Val av sammankallande 
Beslut att till sammankallande välja Ritva Allermark 
 

14 Val av två representanter till Sam-Hjälp Transport AB:s 
bolagsstämma för 2022 års verksamhet  
 
Beslut att välja Göran Johansson och Magnus Wiktorsson som 
representanter till SAM-Hjälp Transport ABs bolagstämma för 2022 års 
verksamhet. 
 
Beslut att som suppleant till bolagsstämman välja Henrik Lindqvist. 
 
Samtliga omval. 
 

15 Styrelsens förslag till budget för 2022 
 
Kjell Holm redogjorde för styrelsens förslag till budget för 2022. 
 
Beslut att fastställa styrelsens budgetförslag. Se bilaga 
 

16 Fastställande av medlemsavgift för 2023 
 
Beslut att fastställa medlemsavgift för 2022 till 150kr. 
 

17 Övriga ärenden 
 
Fråga om ordförande ska väljas på årsmötet. 
Beslut att styrelsens ordförande väljs inom styrelsen. 
 
Avtackningar, avgående styrelsemedlemmar, Börje Claesson, Andréas 
Flygare och Hans Jaldemark samt medarbetaren Anna Lägemo 
avtackades med en blomma. 
 

18 Mötets avslutande 
 
Börje Claesson avslutade årsmötesförhandlingarna. Årsmötet fortsatte 
med information, servering och lotterier. 
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 Ordförande                                          Vice Ordförande                     
 
 
 
Börje Claesson                                    Jan-Olof Petterson                   
 
 
 
Sekreterare 
 
 
 
Anna-Lena Claesson 
 
  
Justering                                                Justering 
 
 
 
Birgitta Gärskog                                  Lars-Erik Zakrisson 
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