Protokoll från årsmöte med föreningen Friends of
Vellore, verksamhetsåret 2020
Tid: söndag 11 april 2021, 15.00
Plats: via Zoom
Närvarande: 18 medlemmar inklusive styrelsen
Dagordning
1. Öppnande
Ordförande Sten Walther öppnade mötet.
2. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.
3. Mötets stadgeenliga utlysande
Årsmötet ansågs vara i stadgeenlig ordning utlyst.
4. Val av mötesordförande, sekreterare och protokollsjusterare
Sten Walther valdes till mötesordförande.
Eta Forshamn valdes till sekreterare för mötet.
Gun-Britt Mårtensson valdes till protokollsjusterare.
5. Styrelsens verksamhetsberättelse
Sten Walther föredrog verksamhetsberättelsen (bilaga 1).
Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingar.
6. Ekonomisk rapport
Sven Andréasson föredrog den ekonomiska redovisningen (bilaga 2). Under året
har drygt 120 000 SEK samlats in och förts över till CMC Vellore. Balans- och
resultatrapport lades till handlingarna.
7. Revisionsberättelse
Föreningens revisorer Olof Lindquist och Jonas Wiklund hade granskat den
ekonomiska förvaltningen för 2020. Revisorerna hade funnit ekonomin i god
ordning och tillstyrkt att resultat- och balansräkning för 2020 fastställs och att
styrelsen beviljas ansvarsfrihet för 2020 års förvaltning. Revisionsberättelsen lades
till handlingarna (bilaga 3).
8. Ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beslutade

att fastställa balans- och resultaträkning för år 2020 samt
att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för 2020 års förvaltning.
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9. Val av ordförande och styrelse
Föreningens valberedning, Cecilia Carpelan lämnade följande förslag till styrelse för
föreningen.

Ordförande: Sten Walther, omval
Styrelseledamöter
Sven Andréasson, omval
Siri Carpelan, omval
Sten Elmquist, omval
Eta Forshamn, omval
Anna Helmerson, omval
Annika Holgersson, omval
Gustaf Walther, omval
Anna Walfridsson, nyval
Årsmötet beslutade
att utse ordförande och styrelseledamöter i enlighet med valberedningens förslag.
10. Val av revisorer
Jonas Wiklund och Olov Lindquist omvaldes till revisorer i enlighet med
valberedningens förslag.
11. Val av valberedning
Cecilia Carpelan omvaldes till valberedning. Årsmötet beslutade att ge styrelsen i
uppdrag att utse ytterligare en person som ska ingå i valberedningen.
12. Övriga frågor
Dr Anuradha Rose ger en rapport om arbetet i Jawadhi Hills (Se bilaga 4)
13. Årsmötet avslutas
Mötesordförande avslutade årsmötet.

Vid protokollet
Eta Forshamn
sekreterare
Sten Walther
Ordförande

Anna Helmerson
Protokolljusterare
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