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Protokoll från RBU Västmanlands 58:e årsmöte den 25 mars 2021 Digitalt på 
Teams, Västerås. 
Närvarande:16 medlemmar. 
 
§ 1 Årsmötets öppnande 
Ordförande Vicki Skure-Eriksson hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet 
öppnat. Maria Persdotter informerade från RBU Riks. 
 
§ 2 Val av ordförande, sekreterare och justeringsmän tillika rösträknare för 
årsmötet.  
För årsmötet valdes följande: Maria Persdotter– ordförande, Sandra Lövgren – 
sekreterare, Anita Olsson och Charlotte Agnè - protokolljusterare tillika rösträknare. 
 
§ 3 Fastställande av föredragningslista. 
Årsmötet beslutade att fastställa föredragningslistan. 
 
§ 4 Fastställande av röstlängd. 
Beslöts att ta upp frågan om röstlängd om behov uppstod. 
 
§ 5 Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst.   
Beslöts att årsmötet blivit stadgeenligt utlyst. 
 
§ 6 Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning 
Verksamhetsberättelse för 2020 föredrogs av mötesordföranden.  
Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna. 
Föreningens kassör Maria Celion Ludvigsson föredrog resultat- och balansrapporten. 
Årsmötet godkände kassörens balans- och resultatrapport. 
 
§ 7 Föredragning av revisorernas berättelse.    
Maria Persdotter föredrog revisorernas berättelse. 
 
§ 8 Fråga om ansvarsfrihet.   
Beslöts att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. 
 
§ 9 Beslut i anledning av vinst eller förlust samt fastställande av utgående 
balans. 
Årsmötet godkände årsredovisningen och lade den till handlingarna. Beslöts att den 
utgående balansen för 2020 förs vidare i löpande räkning.  
 
§ 10 Behandling av motioner till årsmötet. 
Ingen motion inkommit. 
 
§ 11 Fastställande av medlemsavgift för påföljande kalenderår.  
Beslöts om medlemsavgift till 400 kr per medlemsfamilj för 2022. 
  
§ 12 Beslut om ersättningar. 
Årsmötet fastställde oförändrad kostnadsersättning till förtroendevalda till 12.000kr. 
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§ 13 Beslut om budget och verksamhetsplan. 
Vicki Skure-Eriksson föredrog verksamhetsplanen och budgeten. Årsmötet beslutade 
i enlighet med förslagen. 
 
§ 14 Beslut om antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen.  
Årsmötet beslutade att antalet ledamöter i styrelsen skall vara sju ordinarie och 
tre suppleanter. 
 
STADGEENLIGA VAL 
 
§ 15 Val av ordförande.   
Årsmötet beslutade att välja Vicki Skure-Eriksson, Västerås, till ordförande på 2 år, 
omval. 
 
§ 16 Val av övriga styrelseledamöter.   
Årsmötet beslutade att välja ledamöter till styrelsen enligt följande: 
Jennie Schwertner  styrelseledamot 2 år, nyval 
Helén Nonis  styrelseledamot 2 år, nyval 
Maria Celion Ludvigsson styrelseledamot 2 år, omval 
Mia Ludvigsson  styrelseledamot 1 år, kvarstår 
Sandra Lövgren  styrelseledamot 1 år, kvarstår 
Andreas Rung  styrelseledamot 1 år, kvarstår 
 
§ 17 Val av styrelsesuppleanter och beslut av tjänstgöringsordning.  
Årsmötet beslutade att välja suppleanter till styrelsen, i tjänstgöringsordning: 
Katarina Janderberg   styrelsesuppleant 1 år, omval 
Anne Vantaa  styrelsesuppleant 1 år, omval 
Jeanette Peretic  styrelsesuppleant 1 år, nyval 
       
§ 18 Val av två revisorer.   
Årsmötet beslutade att välja revisorer enligt följande: 
Jan Myhrman                     revisor 1 år, omval                
Cecilia Pettersson revisor 1 år, nyval 
 
§ 19 Val av revisorsuppleanter.   
Årsmötet beslutade att välja revisorsuppleanter enligt följande: 
Susanne Kankaanpää   revisorssuppleant 1 år, nyval 
 
§ 20 Övriga val.   
Inga 
  
§ 21. Val av valberedning till nästa årsmöte.  
Beslöts att till valberedning välja Camilla Bohm-Coleman och Helen Torelli med 
Helen Torelli som sammankallande.  
 
§ 22. Övriga frågor. 
Inga övriga frågor fanns att behandla 
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§ 23.Årsmötets avslutande   
Föreningens ordförande Vicki Skure-Eriksson tackade presidiet, Årsmötets 
ordförande Maria Persdotter tackade deltagarna för visat intresse och förklarade 
årsmötet avslutat. 
 
Vid protokollet:               
 
 
-------------------------------------                ---------------------------------------        
Sandra Lövgren                 Maria Persdotter 
Sekreterare                      Ordförande                                          
 
 
Justeras: 
 
 
 
--------------------------------------                                     ----------------------------------------------                                                     
Anita Olsson                     Charlotte Agné 
Justerare     Justerare                
 


