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Protokoll från Svensk-Polska Samfundets årsmöte  

lördagen den 18 april 2020 klockan 12.00. 

 

Samfundets årsmöte hölls av förklarliga skäl inte 

fysiskt utan skett digital med programmet Zoom.us. 

  
 

 

 

Deltagare: Peter Eklund, Bo Schubert, Kaj Wahlberg, Krystyna Larsson, Peter Brandkvist, Jan Axel Stoltz 
och Karolina Larsson. 
Kontrollerades att alla anslutningar, och möte kunde hållas. 

 
1.  Årsmötet öppnade 

Ordföranden Peter Eklund välkomnade deltagarna och öppnade årsmötet. 
 

2. Fastställande av röstlängd 
Vi var 7 personer uppkopplade och hade rösträtt. 
 

3. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet 
Årsmötet valde Peter Eklund som ordförande och Bo Schubert som sekreterare. 
 

4. Val av två personer att jämte ordföranden att justera mötets protokoll. 
Årsmötet valde som justerare Krystyna Larsson och Peter Brandkvist. 
 

5. Prövning om kallelse skett enlig stadgarna 
Kallelse har skett på i enlighet med stadgarna på bl a vår hemsida på internet. Årsmötet 
beslutade att kallelse till årsmötet skett på behörigt sätt. 
 

6. Fastställande av dagordning 
Dagordning godkändes. 

 
7. Föredragning av styrelsens förvaltningsberättelse och ekonomisk redogörelse 

Ordföranden redovisade och kommenterade verksamhetsberättelsen. Verksamhetsberättelsen 
godkändes och lades till handlingarna, se bilaga1. Ordföranden kommenterade också 
årsredovisningen för Svensk-Polska Samfundet 2019, se bilaga 2. Årsredovisning och budget 
godkändes och lades till handlingarna. 
 

8. Föredragning av revisorns och revisorssuppleantens berättelse samt 
fastställande av årsredovisningen. 

Revisionsberättelse för Svensk-Polska Samfundet år 2019 lästes upp av ordföranden Peter 
Eklund, se bilaga 3 och lades därefter till handlingarna. Årsmötet fastställde balansräkningen. 
 

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
Årsmötet beslöt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019. 
 

10. Fastställande av årsavgift och rekommendation om lägsta avgift till lokalförening 
Årsmötet beslöt att rekommendera minsta årsavgift till lokalförening för år 2021, d v s lägst 200 
kronor för ordinarie medlem och 250 kronor för hushåll under samma adress. Årsmötet 
beslutade att lokalföreningen överför till samfundet 25 procent av årlig medlemsavgift till 
Samfundet senast den sista mars. 
 

11. Val av ordförande 
Peter Eklund har kvar 1 år som ordförande. 
 

12. Val av antal ledamöter i styrelsen. 
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Enlig stadgarna består styrelsen av minst 6 och max 8 ledamöter plus ordförande. 
 Valberedningens förslag, se bilaga 4. 
 

13. Val av övriga ledamöter. 
Årsmöte valde på 2 år: 
Maciej Onoszko – Gotland, omval 
Hans-Olle Frummerin – Göteborg, omval 
Urban Goerges – Stockholm, nyval 
Janina Ahlgren-Skåne, omval 
 
Kvarstående 1 år har: 
Krystyna Larsson – Stockholm 
Karin Maltestam – Blekinge 
Bo Schubert – Stockholm 
Karl Beijbom – Västmanland 
 

14. Val av revisor och revisorssuppleant 
Årsmötet valde som ordinarie revisor Peter Andlin-Sobocki och som revisorssuppleant Claes 
Kihlberg. 
 

15. Val av valberedning 
Årsmötet valde Gösta Munktell som sammankallande och Bo Bergman och Monika Björnson-
Rzewuski som ledamöter i valberedningen. 
 

16. Insända frågor och motioner 
Motion från Joanna Backman, Uppsala, diskuterades och styrelsens förslag till svar godkändes. 
Jan Axel Stoltz yrkade på att årsmötet ställer sig bakom styrelsens beslut att inte förlänga 
avtalet med polska ambassaden med hitillsvarande avtals innehåll och formuleringar. 
Årsmötet beslöt att godkänna yrkandet. 
 

17. Förslag väckta av styrelsen. 
Inga förslag från styrelsen för behandling har kommit. 
 

18. Övriga frågor  
Ordförande påtalade att det är svårt att rekrytera nya medlemmar till lokalföreningarna. Ny 
procedur för införande av information på hemsidan. Vid svårigheter kontakta Bo Schubert för att 
uppdatera lokala hemsidor. 
 
 

19. Årsmötets avslutande. 
Årsmötets ordförande Peter Eklund tackade deltagarna för deras medverkan i det första digitala 
årsmötet. Årsmötet tackade också Kaj Wahlberg för långvarigt arbete i Samfundet och 
beslutade att skicka ett presentkort på 100 kronor för inköp av god dryck.   
 

Vid protokollet:   
 
 
 

Bo Schubert 
Sekreterare              

 
 
Protokollet justeras av       

 

 
 
Krystyna Larsson         Peter Brandkvist       

 


