
Lördagen den 18 april 2020 

Bilaga till Kvacket 2/20 

Obs! Poströstningsblanketten finns på ett separat papper. 

0,5. Mötets öppnande. 

1. Kontroll av närvarande och poströstande medlemmars rösträtt 

2. Val av mötesordförande, protokollförare, justerare och rösträknare 

3. Beslut om mötets beslutsmässighet 

4. Fastställande av mötesordning 

5. Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut 

6. Revisorernas berättelse 

7. Beslut om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen 

Revisorerna föreslår att (a) årsmötet fastställer resultat- och balansräkning för år 2019, samt 

 att (b) årsmötet beviljar styrelsen full ansvarsfrihet för verksamhet och 

förvaltning under år 2019. 

8. Beslut om styrelsens storlek 

Valberedningen föreslår att årsmötet beslutar att styrelsen ska bestå av sju ledamöter. 

9. Förslag till budget 

 

 Fråga till kandidaterna: ” Vilken är din ankistiska favoritkatt?” 

10. Val av ordförande 

Valberedningen föreslår att koll. 2348 Mats Nilsson omväljs till ordförande. 

Född 1971. Bor i Stockholm. Svar: Lucifer. 

11. Val av sekreterare 

Valberedningen föreslår att koll. 2867 Andreas Eriksson omväljs till sekreterare. 

Född 1989. Bor i Uddevalla. Svar: Simba. 

12. Val av kassör 

Valberedningen föreslår att koll. 316 Greger Nässén omväljs till kassör. 

Född 1989. Bor i Uddevalla. Svar: Thomas O’Malley. 

13. Val av minst två övriga styrelseledamöter 

Valberedningen föreslår att koll. 2165 Klaus Dejler omväljs till övrig styrelseledamot. 

Född 1957. Bor i Vårby. Svar: Figaro. 

Valberedningen föreslår att koll. 1382 Bror Hellman omväljs till övrig styrelseledamot. 

Född 1968. Bor i Stockholm. Svar: Svarte Petter. 

Valberedningen föreslår att koll. 2936 Hampus Johansson omväljs till övrig 

styrelseledamot. 

Född 1996. Bor i Hunnebostrand. Svar: Fräsis. 

Valberedningen föreslår att koll. 2689 Anna-Pia Norman Wahlund väljs till övrig 

styrelseledamot. 

Född 1954. Bor i Uppsala. Svar: Cheshirekatten. 
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14. Val av två revisorer 

Valberedningen föreslår att koll. 507 Rolf Lindby omväljs till revisor. 

Född 1957. Bor i Segeltorp. Svar: Figaro. 

Valberedningen föreslår att koll. 2676 Kaija Olausson omväljs till revisor. 

Född 1971. Bor i Segeltorp. Svar: Marie. 

15. Val av valberedning 

16. Beslut om medlemsavgifter 

 Styrelsens kommentar: 

Nuvarande medlemsavgifter beslutades på årsmötet 2010 och började gälla 1 januari 2011. 

Konsumentprisindex har sedan dess ökat med drygt 9,5% till och med februari 2020. Om vi inte 

höjer avgifterna kommer ökade fasta kostnader för porto och hyra av förråd plus det allmänna 

kostnadsläget att leda till minusresultat i framtiden, även om vi försöker minska kostnader som går 

att påverka. Vi behöver också kunna fondera medel årligen för vårt 50-årsjubileum år 2026. 

För 2020 budgeterar vi med ett litet överskott på 500 kronor med föreslagen avgiftshöjning och 

avsättning till jubileumsfonden. Vi föreslår ingen höjning av knatteavgiften i nuläget. Däremot 

föreslår vi att livstidsavgifterna höjs så att de motsvarar cirka fem år längre än förut (från cirka 

22 år till cirka 27 år). Om avgifterna antas av årsmötet börjar de gälla från och med 1 juli 2020. 

16a. Årsavgifter för vuxna. 

Styrelsen föreslår att  årsavgiften höjs till 160 kr för äldre kollusorer i Sverige och 

240 kr för äldre kollusorer utomlands. 

16b. Årsavgift för knattar. 

Styrelsen föreslår att  årsavgiften kvarstår på 70 kr för knattar (högst 18 år) oavsett var 

de bor. 

16c. Livstidsavgifter. 

Styrelsen föreslår att  livstidsavgiften höjs till 4313 kr per liv för kollusorer i Sverige 

och 6643,25 kr per liv för kollusorer utomlands. 

17. Eventuella propositioner 

 Styrelsen har inga propositioner. 

18. Eventuella motioner 

 Inga motioner har inkommit. 

19. Övriga frågor 

19a. Val av vice ordförande 

20. Mötets avslutande 

 

 

 


