AKAVA-ÅLAND r.f.

HÖSTMÖTESPROTOKOLL
TIDPUNKT: 16.11.2020 kl. 19.00
PLATS: Föreningens kansli, Storagatan 14, Mariehamn

§1

MÖTETS ÖPPNANDE.
Mötet öppnades av Akava-Ålands vice ordförande Kimmo Mattsson som också
hälsade de närvarande välkomna. Eftersom inget vårmöte kunde hållas under våren
p.g.a. undantagstillstånd så behandlas årsberättelse och bokslut under höstmötet detta
år.

§2

GRANSKNING AV FULLMAKTER.
De av medlemsförbunden utgivna fullmakterna granskades. Till protokollet bifogas en
förteckning över fullmakterna varvid framgår att 35 av möjliga 82 röster var
företrädda.

§3

VAL AV MÖTESPRESIDIUM.
Till ordförande för mötet valdes Kimmo Mattsson. Till viceordförande valdes Håkan
von Krusenstierna. Till mötets sekreterare valdes organisationssekreterare Kerstin
Haldin. Till protokolljusterare och rösträknare utsågs Annett Jansson och Annette
Henriksson.

§4

MÖTETS STADGEENLIGA SAMMANKALLANDE OCH BESLUTFÖRHET.
Konstaterades att möteskallelsen hade utgått genom brev till medlemsförbunden den
2.11.2020 samt genom annons i Tidningen Åland den 2.11.2020. Mötet konstaterades
sålunda vara stadgeenligt sammankallat och beslutfört.

§5

FÖREDRAGNINGSLISTAN.
Föredragningslistan godkändes. Noterades att det till styrelsen inte inkommit några
ärenden som medlemsförbunden önskade behandla.

§6

ÅRSBERÄTTELSEN
Årsberättelsen för år 2019 godkändes. (Bilaga 1.)

§7

BOKSLUTET
Bokslutet för år 2019 genomgicks. Verksamhetsgranskarnas berättelse föredrogs.
Därefter fastställdes bokslutet för år 2019. (Bokslutet ingår i årsberättelsen).

§8

ANSVARSFRIHET
Vice ordförande Håkan von Krusenstierna övertog ordet. Mötet beviljade enhälligt
styrelsen och dess funktionärer full ansvarsfrihet för år 2019 i enlighet med
verksamhetsgranskarens förslag.

§9

VERKSAMHETSPLAN
Styrelsens förslag till verksamhetsplan för år 2021 godkändes. (Bilaga 2).

§ 10

MEDLEMSAVGIFTEN FÖR ÅR 2021
Styrelsen föreslår en indexjustering av medlemsavgiften med 0,3% enligt beslut på
höstmötet 2017. Styrelsens förslag är 133,80 € per offentligt anställd medlem och
30,88 € för privatanställda medlemmar. Förslaget godkändes.

§ 11

BUDGETEN FÖR ÅR 2021
Styrelsens förslag till budget för år 2021 finns som bilaga 3. Budgeten fastställdes.

§ 12

ÖVRIGA ÄRENDEN.
Inga övriga ärenden behandlades.

§ 13

MÖTET AVSLUTAS.
Ordförande Kimmo Mattsson tackade de närvarande och avslutade mötet kl.19.16.
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