
 
 

 

 
Protokoll årsmöte Brandskyddsföreningen Södermanland 2020. 
 

Tid:  12 maj kl 09:00  

Plats: Grinda, Malmköping, mötet var även öppet för att medverka på distans via Microsoft                 

Teams. 

 

 

Protokoll 

 

 
§ 1.  Mötets öppnande. 

 Ordförande öppnande mötet och hälsade alla välkomna.  

 

§ 2.  Val av ordförande och sekreterare för mötet. 

 Till ordförande valdes Stefan Ekholm och sekreterare Per Gustafsson.  

 

§ 3.  Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera 

 mötets protokoll. 

 Jan Bennerhed och Håkan Jansson valdes att justera protokollet. 

 

§ 4.  Fråga huruvida mötet blivit behörigt utlyst. 

 Alla medlemmar har bjudits in via mail samt via hemsidan. 

 Mötet har blivit behörigt utlyst.  

 

§ 5.  Berättelse över föreningens verksamhet under det gångna kalenderåret. 

Verksamhetsledare Per Gustafsson föredrog verksamhetsberättelsen. Huvudpunkter gällde den 

utbildnings- och informationsverksamhet som bedrivits men även verksamheten med Civila 

insatspersoner. 

Styrelse och konsulentmöten har genomförts enligt plan. 

Mötet beslutade att godkänna verksamhetsberättelsen.  

 

§ 6.  Revisionsberättelse över föreningens räkenskaper och förvaltning för det gångna året. 

 Stig Larsson föredrog revisor Mårten Eskilssons revisionsberättelse för det gångna året. 

 

§ 7.  Fråga om fastställande av resultat- och balansräkning. 

 Resultat- och balansräkning presenterades och godkändes av mötet. 

 

§ 8  Fråga om disposition av årets resultat. 

 Årets resultat beslutades att placeras i ny räkning. 

 

§ 9  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

 Mötet beviljade styrelsen enligt revisorns inrådan ansvarsfrihet för det gångna året. 

 

§ 10  Arvoden för styrelsen och revisorer 

 Mötet följde valberedningens förslag att lämna arvodena till styrelse och revisor oförändrade. 

 

§ 11  Val av föreningens ordförande jämte övriga ledamöter och suppleanter i styrelsen efter 

 förslag av valberedningen. 

Till ordförande för en tid av ett år valdes Stefan Ekholm.  

Bengt Öberg omvaldes för en period av tre år. 



 
 

Efter att Conny Eriksson avböjt omval valdes Martin Englund som ny ledamot på en period av 

tre år. 

  

 

§ 12  Eventuellt fyllnadsval. 

 Inga fyllnadsval var aktuella. 

 

§ 13  Val av revisorer och revisorssuppleanter för granskning av följande års räkenskaper 

 och förvaltning. 

 Till revisor på ett år valdes Mårten Eskilsson.  

 

§ 14  Val av särskild valberedning med 2 ledamöter att föreslå ordförande, ledamöter, 

 revisorer och suppleanter enligt p 11, 12 och 13 samt arvoden enligt p 10. 

Till valberedning på ett år valdes Mattias Gårdholt och Åsa Björlund. Arvoden lämnades   

oförändrade.  

 

§ 15  Motioner som förelagts årsmötet genom skrivelse till föreningen senast tjugo  dagar före 

 mötet. 

 Inga motioner har inkommit till mötet. 

 

§ 16  Övriga ärenden som av styrelsen förelagts mötet eller som av medlem väckts  genom 

 skrivelse till föreningen senast tjugo dagar före mötet. 

Förslag från styrelsen att ändra i föreningens stadgar enligt förslag från Brandskyddsföreningen  

Sverige med undantag på kravet av auktoriserad revisor samt tillägg att föreningen bedriver 

delar av sin verksamhet i helägt dotterbolag. 

 Mötet beslutade enhälligt att ändra föreningens stadgar enligt bifogat förslag. 

 

 

§ 17  Avslutning 

 Ordförande tackade för intresset och avslutade mötet. 

 

  

 Ordförande Stefan Ekholm  Sekreterare Per Gustafsson 

 

  

 Justeras Jan Bennerhed  Justeras Håkan Jansson 

  

Medlemmar med representant närvarande: Stefan Ekholm, Lennander Fastighetsförvaltning 

AB, Jan Bennerhed, Presto, Marcus  Asplund, V:a Sörmlands räddningstjänst, Bengt Öberg, 

enskild medlem, Roger Larsson, Teknikservice AB, (medverkan på distans). 

Övriga närvarande: Stig Larsson, Christer Nilsson, Conny Eriksson, Håkan Jansson, Per 

Gustafsson. 

 



 
 
 


