
1 
 

 
 

 
Protokoll från årsmöte i Riskkollegiet den 22 mars 2021 
 

Plats:  Zoom 
Närvarande: Ullrika Sahlin, Lars Strömdahl, Johan Ingvarson, Nils Sandberg, Kristin 
Gustafsson, Per Strömsjö, Erna Danielsson, Jack Valentin, Mattias Lantz, Marcus Wedin, 
Anita Enflo. 
 

1. Årsmötet öppnas. 
 

2. Fastställande av röstlängd (11 närvarande medlemmar).  
 

3. Val av årsmötesfunktionärer: 
Ordförande: Lars Strömdahl 
Justeringspersoner: Per Strömsjö och Mattias Lantz 
Sekreterare: Johan Ingvarson 
 

4. Årsmötet ansågs vara stadgeenligt utlyst. 
 

5. Dagordning fastställdes. 
 

6. Ullrika informerade om styrelsens verksamhetsberättelse som godkändes. 
 

7. Jack föredrog revisorernas berättelse. Bokföring sköts väl och räkenskaperna är i 
ordning. Det är uppmuntrande med det stora antalet aktiviteter i föreningen och det 
finns planer på ytterligare aktiviteter som visar att man är på rätt väg. Det märks av 
att styrelsearbetet saknar en kassör och en fast sekreterare, detta borde ändras. 
Revisorerna föreslår att årsmötet fastställer det ekonomiska resultatet, beslutar att 
disponera resultatet enligt styrelsens förslag och beviljar styrelsen ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret 2020. 
 

8. Föreningen har gått med ca 46 tkr i förlust under 2020 (att jämföras med ca 50 tkr 
under 2019), men det är inte ett problem eftersom det finns goda tillgångar (ca 161 
tkr) och en vilja att använda medel till verksamheten. Årsmötet fastställer 
balansräkningen för 2020. 
 

9. Årsmötet beviljar ansvarsfrihet för styrelsen. 
 

10. Årsmötet gjorde följande val av styrelse och revisorer: 
Ordförande: Lars Strömdahl (nyval) 
Kassör: Ullrika Sahlin (omval) 
Sekreterare: Johan Ingvarson (omval) 
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Ledamot: Per Strömsjö 
Ledamot: Nils Sandberg 
Suppleant: Mattias Lantz 
Suppleant: Kristin Gustafsson 
Revisorer: Jack Valentin (omval) och Leif Moberg (omval). 
 

11. Årsmötet gjorde följande val av valberedning: Ingemar Lund (omval), Christine Grosse 
(omval), Linda Schenk (nyval). 
 

12. Medlemsavgift för 2021 fastställdes till 200 kr för ordinarie medlem och 100 kr för 
studerandemedlem. 
 

13. Ullrika presenterade styrelsens förslag till budget det kommande verksamhetsåret. 
Det noteras att årsmötet är överens om att ett så stort negativt resultat som tas höjd 
för under 2021 inte är hållbart i längden och inte heller är styrelsens avsikt. 
 

14. Inga övriga frågor. 
 

15. Årsmötet avslutas. 
 

 

 

 

Lars Strömdahl, mötesordförande                                     Johan Ingvarson, mötessekreterare 

 

 

 

 

Mattias Lantz, justeringsperson                                          Per Strömsjö, justeringsperson                                         




