
 

WERNAMO WHISKYVÄNNERS ÅRSMÖTE 2020  
 

Dagordning och genomförande 
 

1. Mötets öppnande. 
2. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande, bekräftas av närvarande medlemmar. 
3. Val av ordförande och sekreterare för mötet, för detta digitala möte beslutas att Martin 

Liska agerar både som ordförande och sekreterare. 
4. Val av en justeringsman som jämte ordföranden ska justera mötesprotokollet och tillika 

vara rösträknare, valdes Tony Skenning. 
5. Medlemmar som loggade in och röstade:  I år var det 26 stycken medlemmar som loggade 

in och deltog i omröstningarna på årsmötet. 
6. Fastställande av dagordning, godkändes av styrelsen. 
7. Styrelsens rapport, se bilagor 
8. Kassörens årsrapport/resultat och balansräkning, se bilagor 
9. Revisorernas berättelse, se bilaga 
10. Fastställande av resultat och balansräkning samt verksamhetsberättelse för föregående 

kalenderår, se bilaga 
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen omfattar, Revisor Ola 

Fälth rekommenderar ansvarsfrihet för styrelsen, efter omröstning bekräftade 
medlemmarna att de styrker den rekommenderade ansvarsfriheten. 

12. Behandling av från styrelsen eller revisorn hänskjutna frågor, styrelsen och revisorn har 
inga hänskjutna frågor. 

13. Behandling av inkomna motioner, det har inte kommit in några motioner i år.  
14. Fastställande av budget, styrelsen fortsätter att fastställa budget för varje enskild provning 

eller resa. Omröstning i detta kommer att finnas i särskilt formulär. 
15. Fastställande av årsavgift/medlemsavgift. Årsmötet röstade för att behålla avgifterna på 

samma nivå som tidigare, 100 kr i årsavgift och 500 kronor i medlemsavgift som då 
inkluderar första årets årsavgift.  

16. Styrelsens förslag, styrelsen har inga förslag. 
17. Val av föreningens styrelse Ordförande för en tid av två år. Omröstningen bekräftade 

Martin som ordförande för två år. 
a. Val av 2 ledamöter för en tid av två år. Omröstningen bekräftade Jim Bengtsson 

och Sigge Eigelsreiter som ledamöter för en tid av två år. 
b. Två suppleanter för en tid av ett år. Omröstningen bekräftade Per-Anders Nordin 

och Franz Eigelsreiter som suppleanter för en tid av två år. 
18.  Val av revisor och revisorssuppleant, Omröstningen bekräftade Ola som föreningens 

revisor för nästa år. 
a. Val av tre ledamöter till valberedningen. Varav en sammankallande. 

Omröstningen bekräftade Peo Brandt, Frida Lindén och Göran Deltin som 
valberedning för 2021. Peo Brandt kommer att verka som sammankallande. 

19. Övriga frågor, inga övriga frågor. 
20. Mötets avslutande. 

 


