
Protokoll fört vid årsmöte med OBSKnivsta söndag 3 februari 2019 kl.15
i mötesrum Kvallsta, Knivsta kommunhus.

Närvarande: styrelsen d.v.s. Alf Dickmark (ordf.), Terry Carlbom (kassör), 
Staffan Vikström (IT-ansvarig), Terry Judkins och Stellan Bergman samt 6 av 
nätverket OBSKnivstas röstberättigade medlemmar

§1 Årsmötet öppnas. 

Alf Dickmark, ordförande för OBSKnivsta, hälsade mötesdeltagarna 
välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2 Val av ordförande, sekreterare och protokollsjusterare för årsmötet.

Mötet valde Terry Carlbom som mötesordförande, Stellan Bergman 
som mötessekreterare och Lars Sundin som justeringsman.

§3 Fråga om mötet behörigen utlysts. 

Kallelse har publicerats på nätverkets hemsida och skickats till 
nätverkets medlemmar via e-post den 13 januari med en 
påminnelse den 20 januari. 

Mötet besvarade frågan med ”ja”.

§4 Fastställande av föredragningslista. 

Som föredragningslista för mötet föreslogs den lista som framgår av 
stadgarnas §4.

Mötet fastställde den föreslagna föredragningslistan.

§5 Styrelsens verksamhetsberättelse. 

Verksamhetsberättelsen presenterades och lades med gillande till 
handlingarna.

§6 Kassarapport och revisionsberättelse.

Inga-Britt Sundin, nätverkets revisor, föredrog revisionsberättelsen. 
Inga anmärkningar förelåg mot bokföringen. Däremot 
uppmärksammade mötet fel i revisionsberättelsen.

 Justerad revisionsberättelse bifogas protokollet.

§7 Fråga om ansvarsfrihet.

Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet.



§8 Fastställande av antal ordinarie ledamöter i styrelsen.

Styrelsen har under nätverkets första verksamhetsår bestått av 5 
personer. Under det löpande arbetet har man adjungerat lämpliga 
personer beroende på aktuella frågor.

Mötet beslutade att styrelsen ska bestå av 5 personer.

§9 Val av ordförande, kassör och övriga ledamöter i styrelsen.

Samtliga ledamöter stod till förfogande för omval.
Mötet valde Alf Dickmark till styrelsens ordförande, Terry Carlbom 
till kassör och Terry Judkins, Stellan Bergman och Staffan Vikström 
till ledamöter i styrelsen.

§10 Val av revisor.

 Mötet valde Inga-Britt Sundin till revisor.

§11 Val av valberedning.

Mötet beslutar att det t.v. inte behövs någon valberedning.

§12 Övriga eventuellt förkommande val.

Inga övriga val förrättades.

§13 Fastställande av medlemsavgift och tid för vilken den ska gälla.

Terry Carlbom redogjorde för styrelsens inställning i frågan.

Under första verksamhetsåret har det inte tagits ut några medlems-
avgifter; verksamheten har finansierats helt med donationer som till 
största delen har kommit från styrelsens medlemmar, till en mindre 
del från andra personer som stöttar föreningens arbete. Detta medför 
dock en komplikation – i en traditionell förening knyts rösträtten på 
årsmötet till medlemskapet med betald medlemsavgift. 

OBSKnivsta har valt att arbeta som ett nätverk öppet för alla som vill 
verka för föreningens ändamål. Enligt stadgarna gäller följande: 
provisoriskt medlemskap erhålles genom anmälan till och acceptans 
av styrelsen. Ordinarie medlemskap med rösträtt erhålles när  
styrelsen så beslutat, med erläggande av den avgift som medlems-
möte bestämmer. Då medlemsavgiften f.n. är 0 kr har styrelsen 
beslutat att medlem som förhandsanmäler sitt deltagande på årsmötet 
också får rösträtt på mötet.



Styrelsens förslag var att t.v. fortsätta på detta sätt, alltså:

- Medlemsavgiften är fortsatt 0 kr.
- Rösträtt på medlemsmöte tillfaller medlem som förhandsanmält sitt 
  deltagande på mötet.

Årsmötet godkände styrelsens förslag

Årsmötet uppdrog åt styrelsen att upprätta en ekonomisk plan.

Mötet ajournerades för fikapaus. Under pausen berättade Åke Engman om det 
fortsatta frivilliga arbetet med oberoende rådgivning sedan Rådrum Knivsta 
avvecklats.

§14 Under årsmötet väckta frågor som mötet beslutar behandla.

Terry Carlbom föredrog verksamhetsplanen. Efter diskussion 
beslutade mötet att med gillande lägga planen till handlingarna. 

I verksamhetsplanen beskrivs ett antal fokusområden och resurs-
personer till dessa efterlystes. Lars Sundin tackar preliminärt ja till 
att delta i arbetet med fokusområde översiktsplan och samhälls-
planering.

Terry Carlbom föredrog styrelsens förslag till årsmötesuttalande.
Efter diskussion föreslogs mindre justeringar och uttalandet antogs.

§15 Årsmötet avslutas

Alf Dickmark påminde om behovet av resurspersoner och beklagade 
det anmärkningsvärda faktum att det har förekommit att tillfrågade 
och intresserade personer inte har vågat engagera sig av rädsla för 
repressalier från kommunen. Han beklagade också det bristande 
intresset från politiken. Alf tackade alla närvarande för visat 
engagemang och förklarade årsmötet avslutat.  

Årsmötesdeltagarna tackade Staffan Vikström för kvällens fika.

Terry Carlbom, mötesordförande Stellan Bergman, sekreterare

Lars Sundin, justeringsman


