Organisationsnummer: 802431-4141

Protokoll 
Årsmöte med föreningen Sonadas Vänner vid Langska Huset
den 20 juni 2021.

1.  Årsmötet öppnas
Ordförande hälsade alla välkomna och framförde hälsningar från Britt-Louise Hemmingsson, Karin Irwahn, Laila Modin och Inge Kahlström som hade förhinder.

2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
Till ordförande för årsmötet valdes Kerstin Blomberg och till sekreterare Meynard Johansson.

3. Val av justeringspersoner
Till att justera dagens protokoll valdes Eva Lamby och Anne Melin.

4. Fråga om kallelsen behörigen skett
Kallelse utgick stadgeenligt innan årsmötet.

5.Fastställande av dagordning
Den föreslagna dagordningen godkändes.

6. Verksamhetsberättelse 2020
Ordföranden kommenterade verksamhetsberättelsen, varpå den lades till handlingarna.

7. Ekonomisk redovisning 2020
Kassören redovisade föreningens ekonomi. Kajsa och Bertil Kjellbergs stiftelse har åter generöst bidragit med 60 000 kronor. De totala utgifterna var 96 710 kronor, varav 94 500 kronor överförts till Sonada. Den 1 januari 2021 fanns på Plusgirot 47 720 kronor samt på Nordeakontot 80 630 kronor. Resultat blir att Sonadas Vänners tillgångar är 128 350 kronor.
Efter frågor och kommentarer lades redovisningen till handlingarna.

8.Revisionsberättelse
Revisionsberättelsen läste upp för årsmötet.

9. Fastställande av resultat-och balansräkning
Årsmötet fastställde resultat- och balansräkningen.
Överskottet på 7940 kronor överförs till ny räkning.

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 2020.

11. Val av styrelse
Enligt valberedningens förslag omvaldes Kerstin Blomberg till ordförande på ett år. Till ledamöter på två år omvaldes Meynard Johansson, Tove Carlgren och Britt-Louise Hemmingson .


12. Val av revisorer
Till revisorer omvaldes Torsten Bäckstrand och till revisorssuppleant Inge Kahlström . 
Båda på ett år.

13. Val av valberedning
Laila Modin omvaldes (sammankallande) samt Louise Berry.

14. Fastställande av medlemsavgift för 2021
Årsmötet fastställde medlemsavgiften till 100 kronor.

15. Aktuell rapport från Sonada
Sonada har nu sin andra lockdown, vilket ställer till stora svårigheter för människorna i byn. 
Indien har drabbats hårt av covid 19, men märkligt nog har ingen i byn än så länge drabbats. Vaccineringen av invånarna verkar går bra. Den sker med ett indiskt vaccin. 
Den 10 juni sändes 20 000 kronor som ska användas till ransoner till de 120 familjer och till hjälp med löner.
Ordföranden Kerstin planerar att åter resa till Sonada i april 2022.

16. Övriga frågor
Föreningens hemsida har besökts 17 176 gånger.
En utställning av föreningens verksamhet planeras till februari kommande år. Då har det gått 50 år sedan Kerstin Blomberg kom till Sonada för första gången

17.Årsmötet avslutas 
Ordföranden avslutade årsmötet.


Vid protokollet den 20 juni 2021
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