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Protokoll fört vid årsstämma 13 mars 2021 
för Riksförbundet Gode Män och Förvaltare (RGMF) 

 
       Närvarande: ombud för medlemsföreningar (21) digitalt via Zoom. 

 
§ 1  Årsstämman öppnas 
        Förbundsordförande hälsade välkommen till 2021 års stämma. 

§ 2  Beslut om årsstämman är behörigt utlyst 
        Stämman beslutade att stämman behörigt utlysts.. 

        § 3  Fastställande av röstlängd 
                 Röstlängden fastställdes genom upprop i enlighet med deltagarlistan. Se bifogad lista. 

§ 4  Val av ordförande och sekreterare för årsstämman 
       Till ordförande valdes årsmötets gäst Kerstin Fälldin och till sekreterare Ingrid Gutemyr. 

§ 5  Val av två protokolljusterare/rösträknare 
       Till justerare tillika rösträknare valdes Anna Mona Wincrantz Söderberg GMF Västerås 
       och Tommy Hansson GMF Stockholm         

        § 6  Fastställande av dagordningen för årsstämman 

     Enligt utskickat digitalt formulär har §5 är svaret ja från alla.  
        § 7   Behandling av riksförbundets verksamhets- och ekonomiska berättelse 
                Kort kommenterades redovisade verksamheten under året. Konstaterade att det varit ett 
                annorlunda år med anledning av den pandemi som pågår. Verksamhets och ekonomisk- 
                berättelser fastställdes och lades till handlingarna.. 

§ 8   Behandling av revisorernas berättelse 
         Revisor Stig Johansson läste upp revisorernas berättelse. 
 
§ 9   Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 
      Stämman beviljade förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020 

§10  Stadgeändring 
        Förbundsstyrelsens förslag till stadgeändring föredrogs enligt följande  
        § 5 Medlemskap upphör En förenings medlemskap i riksförbundet upphör tre månader     
        efter ansökan om utträde till förbundsstyrelsen. En förening som inte betalat årsavgiften   

     senast 3 månader efter den sista betalningsdagen, kan uteslutas efter beslut av   
     förbundsstyrelsen. En förening som skadar riksförbundets verksamhet eller bryter mot  

riksförbundets stadgar kan uteslutas efter beslut av förbundsstyrelsen. Innan ett beslut           
om uteslutning meddelas, ska förbundsstyrelsen kommunicera med den berörda före-
ningen . Ett beslut om uteslutning kan prövas av riksförbundets årsstämma. Initiativ till 
detta kan  tas antingen av klaganden eller förbundsstyrelsen  
 

§11  Införandebeslut  
        Stämman beslutade stadgeändring enligt förslag till dagens datum den 13 mars 2021    
           

        §12  Antalet styrelsemedlemmar 

               Göran Rosenblad föredrog valberedningens förslag på en utökning av antal ledamöter till 
      9 plus ordförande. Stämman godtog förslaget. 

§13  Val av förbundsordförande för två år 
Till ordförande för två år valdes Urban Stridfeldt , GMF Norrtälje  

     §14  Val av halva antalet förbundsledamöter för två år  
Till styrelsen för två år (2023)valdes: Lars Sandberg GMF Umeå omval, Lars Erik Järling;  

GMF Samverkan nyval, Claes Brauer GMF Göteborg, nyval; Mikael Granberg GMF 
Kungsbacka nyval; Thore Berggren GMF Södertörn nyval; 
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Kvarvarande styrelsen till 2022: Yvonne Johnson Kalmar Ingrid Gutemyr Solna, Anna Mona 
Wincrantz Söderberg Västerås, Anders Gabre Göteborg. 
 

§15  Val av två revisorer för två år 
 Stig Johansson Solna, omval,  Maritha Ohlsson Bohuslän ett år kvar 

§16  Val av tre revisorsersättare för ett år vardera 
 Gunilla Bergwall Västerås nyval Lena Deras Bohuslän nyval Krister Ekman Höglandet nyval. 

§17 Val av tre ledamöter till valberedningen för ett år vardera: 
Sven Veijde Stockholm (sammankallande), stämman uppdrog förbundsstyrelsen att söka yt-
terligare två valberedare. Kerstin Lundqvist  Höglandet sade sig kunna pröva sitt beslut att 
vara eventuell ledamot i valberedning i händelse av att styrelsen ej uppnår rätt antal. 

§18  Medlemsavgiften för kommande verksamhetsår 
Förslag från förbundsstyrelsen på oförändrat belopp 50 kr/medlem för kommande  verksam-
hetsår. Beslutade enligt förslag.   

§19  Den kommande verksamhetsplanen, budget och andra förslag från styrelsen 
 Verksamhetsplan och budget har besvarats som godtaget digital och lades därmed till 
          handlingarna. Policydokument för RGMF: inga synpunkter har inkommit på utskickat förslag. 

§ 20  Motioner från medlemmarna  Inga motioner inkomna  

§21 GMF Sverige 
Föreningen Gmf Sverige skall behandlas enligt stadgarna på RGMFs stämma och här redo-
visades för den sedvanliga årstämmohantering som genomförts med den digitala kallelsen 
som skett på samma sätt som förbundets. Redogjordes kort om antal medlemmar och eko-
nomisk status. Föreslogs att förbundsstyrelsen som är högsta beslutande organ för GMF 
Sverige utser föreningens ledande enligt stadgar dvs Ordförande , kassör och sekreterare. 
Beslutades enligt förslag.           

§ 22  Övriga ärenden 
Inga övriga ärenden har föranmälts för behandling. Fråga togs upp om sänkta arvodesnivåer, 
Ingrid Gutemyr rapporterade kort från Ställföreträdarutredningen och fråga togs upp att det 
finns vissa fördelar att kunna mötas digitalt           

§ 23  Årsstämmans avslutas 
Mötesordförande avslutande stämman och tackade för gott samarbete samt önskade lycka 
till i vår viktiga verksamhet. 
Ordförande Urban Stridfeldt tackade även han för ett väl genomfört årsmöte och hoppades 
att vi skall kunna ses i framtiden både personligt och digitalt för gemensam givande verk-
samhet. 

 

 Sollentuna den 13 mars 2021 

 

 

…………………………………………………. ………………………………………………… 

Kerstin Fälldin Ingrid Gutemyr 
Stämmoordförande Stämmosekreterare 
 

 

………………………………………………………. …………………………………………………. 

Anna Mona Wincrantz Söderberg Tommy Hansson GMF Stockholm 
  Justerare Justerare 


