
 
 

Föreningen Seminarieparkens vänner i Uppsala 

Protokoll från årsmötet 2022-04-20 utomhus i Seminarieparken med solsken och 

fågelkvitter. 

Närvarande 23 medlemmar. 

§1. Årsmötets öppnande och val av mötesordförande och mötessekreterare.  

Årsmötet öppnades av föreningens ordförande Thomas Back som hälsade alla välkomna. Till 

mötesordförande valdes Thomas Back och till mötessekreterare valdes Inga-Lill Eriksson. 

§2. Val av justerare tillika rösträknare. 

Till justerare och tillika rösträknare valdes Ulla Hindbeck och Heidi Grossmann. 

§3. Fastställande av dagordning. 

Den utsända dagordningen fastställdes. 

§4. Fastställande av röstlängd.  

23 medlemmar var närvarande. Röstlängden fastställdes. (Bilaga 1)  

§5. Årsmötets behöriga utlysande. 

Meddelades att kallelse skickats ut den 18 mars 2022, en månad före årsmötet, vilket godkändes.  

§6. Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning. 

Verksamhetsberättelsen och den ekonomiska redovisningen för år 2021, som varit utskickad, 

presenterades i korthet av Thomas Back och Karin Ericsson. I samband med det gavs en översiktlig 

redogörelse av innehållet i vår överklagan till MMÖD. Styrelsen har haft 12 protokollförda 

sammanträden och täta mailkontakter. 92 medlemmar har inrapporterats under året.  

Verksamhetsberättelsen (bilaga 2) och den ekonomiska redovisningen (bilaga 3) godkändes och lades 

till handlingarna.  

§7. Revisionsberättelse och godkännande av balansräkning.  

Revisor Christina Björksten föredrog revisionsberättelsen som sedan lades till handlingarna.(Bilaga 4) 

Balansräkningen fastställdes och överskottet på 4 922,35 överförs till det nya verksamhetsårets 

räkning. 

§8. Ansvarsfrihet för styrelsen 

Den avgående styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2021. 

§9. Val av ordförande. 

Thomas Back valdes enhälligt till föreningens ordförande. 



 
 

 

§10. Val av övriga ledamöter. 

Yvonne Tillman valdes till ordinarie styrelseledamot på två år, omval. 

Följande ledamöter valdes på två år som ordinarie ledamöter på föregående årsmöte: Meta Troell, 

Lars O Ericsson som nu avsagt sig, Karin Ericsson och Thomas Back. 

§11. Val av suppleanter. 

Följande valdes på ett år till suppleanter: Jacqueline Altberg, omval, Inger Sjöberg, omval, Inga-Lill 

Eriksson, omval.  

§12. Val av revisorer. 

Christina Björksten valdes till ordinarie revisor, omval och Erland Falk till suppleant, omval. 

§13. Val av valberedning. 

Marianne Svanström, PO Sporrong och Bo Östen Svensson omvaldes på ett år till valberedning med 

Bo Östen Svensson som sammankallande. 

§14. Övriga informationsärenden som kommit upp under årsmötet. 

Det fanns inga.  

§15. Avtackning och avslutning. 

Dagens ordförande Thomas Back tackade för uppmärksamheten och avslutade årsmötet. 

Lars O Ericsson avtackades efter många år i styrelsen. 

 

Uppsala den 20 april 2022 

Vid protokollet Justeras  Justeras  Justeras 

 

Inga-Lill Eriksson Thomas Back  Ulla Hindbeck Heidi Grossmann

    

Sekreterare  ordförande  justerare  justerare 


