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Protokoll från SXK: S:t Annakretsens Årsmöte onsdagen den 20 oktober 2021, 
i lokalen på Norralundsgatan 57, Norrköping.  
 
 
 
 
§1  Årsmötets öppnande 

Ordförande Bengt Assarsson hälsar alla de 23 närvarande medlemmarna                                                                            
välkomna och öppnar mötet.  
 

 
§2 Val av ordförande att leda mötets förhandlingar 
 Till ordförande för årsmötet väljs Bo Kaliff.  
 
 
§3 Frågan om mötets stadgeenliga utlysande 
 Mötet befinnes vara stadgeenligt utlyst. 
 
 
§4 Val av sekreterare att föra mötets protokoll 
 Till sekreterare för mötet väljs Cathrine Garstad. 
 
 
§5 Val av två personer att jämte ordförande justera mötets protokoll 

Att jämte ordförande justera mötets protokoll väljs Stefan Eliasson och Mathias Krell.  
 

 
§6 Föredragning av styrelsens och revisorernas berättelser 

Verksamhetsberättelsen är tidigare utsänd via medlemsbladet. Exemplar finns också 
utlagda vid mötet.  
Verksamhetsberättelsen godkänns utan uppläsning (bifogas). Styrelsens ordförande 
Bengt Assarsson kommenterar årets verksamhet, som påverkats mycket av Covid-19. Det 
mesta av verksamheten har legat nere. Aktiviteterna på Stora Ålö har däremot fungerat 
bra.  

  Föreliggande resultat-och balansräkning presenteras (bifogas). 
Revisorernas rapport föredras av Monica Nilsson (bifogas). Monika informerar om att det 
föreligger oklarheter i bokföringen. Stefan Nyström kommer att gå igenom bokföringen.  
 

 
§7 Frågan om ansvarighet för styrelsen 

Baserat på revisionsrapporten avstyrker revisorerna ansvarsfrihet för styrelsen gällande 
den ekonomiska redovisningen, men ber om årsmötets delegation att bevilja ansvarsfrihet 
för denna del när en godkänd revisionsberättelse finns framme. 
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§8 Val av ledamöter enligt §5 i stadgarna 

Anita Holm, sammankallande i valberedningen, presenterar valberedningens förslag till 
styrelse för kommande verksamhetsår: 
 
 

 
Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av: 
Bengt Assarsson Omval. Ordförande. 
Mathias Krell  Sittande. 
Krister Kennryd  Sittande. 
Cathrine Garstad Omval. 
Stefan Eliasson  Omval. 
Mikael Garstad  Omval. 
Michael Haag  Omval. 
Stefan Nyström  Sittande. 
  
 
Valberedningen föreslår nyval av: 

           Håkan Skogstjärna 
           Ulf Simmons 
 

Avgående styrelseledamöter:  
Kjell Johansson 
Michael Haag 
 
Styrelsen kommer således att under verksamhetsåret 2021-2022 bestå av 
följande ledamöter: 
 
Ordförande: 
Bengt Assarsson 
 
Övriga ledamöter: 
Mathias Krell 
Krister Kennryd 
Cathrine Garstad 
Stefan Eliasson 
Mikael Garstad 
Stefan Nyström 
Håkan Skogstjärna 
Ulf Simmons 
 

Mötet beslutar enligt valberedningens och församlingens förslag. 
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§9 Val av två revisorer jämte en suppleant 
            Valberedningen föreslår att välja följande medlemmar som revisorer på ett år: 

Monika Nilsson  Omval på två år. 
 Lars Törnqvist  Sittande.  
 
 Suppleant: 
            Claes-Göran Wester  Sittande 
 

Mötet beslutar enligt valberedningens förslag.  
 
 

§10 Val av tre ledamöter, varav en sammankallande, att utgöra valberedning 
Anita Holm väljs som sammankallande i valberedningen. Styrelsen ges i uppdrag att 
komplettera valberedningen med ytterligare en till två personer.  
 

 
§11 Budget som fastställande av medlemsavgift i kretsen 

Budget för verksamhetsåret 2021-2022 presenteras av kassör Krister Kennryd (bifogas). 
Mötet beslutar därefter att kretsavgiften för budgetåret skall höjas med 20 kronor.  
Mötet ger styrelsen rätt att ändra avgiften för verksamhetsåret 2022-2023.  
 

 
§12 Inkomna ärenden 
 Inga inkomna ärenden finns att behandla.  
 
 
§13 Utdelning av 24-timmarsplaketter 
 Följande 24-timmarsplaketter delas ut:  

Torbjörn Thunell, som seglat 500 distans under 24-timmar. Plaketten emottages  av 
sonen Kevin Thunell.  

 
 
§14 Övriga frågor 
 Gudrun Dagberg informerar om att det blir en ”Pub-Afton” den 26/11-21. 
 Bengt undrar om deltagarna är intresserade av föredrag om Skärgården runt Arkösund.  
 
 
§15 Årsmötet avslutas 

Ordförande tackar de närvarande för visat intresse, tackar de avgående 
styrelseledamöterna för ett engagerat och uppskattat arbete och avslutar därefter mötet.  
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Vid protokollet                                    Ordförande 

 
 
 
 

…………………………..                  ………………………….. 
Cathrine Garstad                         Bo Kaliff 

 
 
 
 
 

Justeras: 
 
 
 
 

…………………………..                  ………………………….. 
Mathias Krell                    Stefan Eliasson 
 

 
 
 
 


