
Protokoll fört vid Helping Hands årsmöte
den 21 mars 2021

1. Ordförande Isak Renstig hälsade välkommen och förklarade årsmötet öppnat.

2. Val av mötesordförande

Lars Thunberg

3. Val av mötessekreterare

Jan Palmkvist

4. Val av två protokolljusterare

Maria Brännström
Erik Forsberg

5. Kallelsen till årsmötet godkändes

6. Mötets dagordning fastställdes

7. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2020

Isak Renstig föredrog verksamhetsberättelsen för 2020 som även skickats ut till alla
medlemmar och intressenter.
Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna.

8. Föreningens bokslut 2020

Jan Palmkvist gick igenom bokslutet.
Inkomsterna minskade väsentligt jämfört med 2019 i och med bussinsamlingen detta
år. Månadsgivandet och övriga insamlingar täcker väl i dagsläget de löpande
kostnaderna och föreningen står väl rustad inför framtiden.
Överskott om ca 45 000 kr för 2020 redovisades.

9. Revisorernas berättelse.

Jan Palmkvist läste upp revisionsberättelsen.



10. Årsmötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för 2020 och att fastställa
balans- och resultaträkning.

11. Val av ordförande för 2021

Isak Renstig (omval)

12. Val av kassör 2021

Jan Palmkvist (omval)

13. Val av övriga styrelseledamöter och styrelsesuppleanter 2021

Erik Forsberg (omval)
Maria Brännström (omval)
Antti Ristinmaa (omval)

Catarina Palmkvist – suppleant (omval)

14. Val av revisorer 2021

Bengt Ljungberg (omval)
Torvald Ramsten (omval)

15. Val av valberedning 2021

Mötet diskuterade denna punkt. Mötet noterar att stadgarna inte innehåller denna
punkt. Mötet uppmanade styrelsen att ansvara för att lyssna in förslag från
medlemmar samt att uppmuntra fler och andra att engagera sig i föreningen.

16. Förslag till budget 2021

Jan Palmkvist föredrog styrelsens förslag till budget för 2021 vilket visar något lägre
inkomster jämfört med 2020, ökade bidrag till Ngamwaza samt ett begränsat
underskott.

Det är inte styrelsens intention att skapa ett underskott, men styrelsen föredrar en
konservativ inkomstbudget liksom konservativ bedömning av valutakursutveckling
SEK/KES.

Årsmötet fastslog styrelsens förslag till budget för 2021.



17. Beslut om medlemsavgift 2022

200 kr (oförändrad)

18. Rapporter

Inga rapporter förelåg

19. Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg

20. Mötesordförande Lars Thunberg förklarade årsmötet avslutat.

Vid protokollet Justeras

____________ ________________ _______________
Jan Palmkvist Maria Brännström Erik Forsberg


