
 

 

Protokoll   

För   Lokala   partiers   nätverks   årsmöte   2020-06-14  

Lokal:   Zoom,   samt   telefon  

 

Mötet   öppnas   av   Benny   Engberg,   Bollnäspartiet   tillika   LPN:s   ordförande.  

Benny   inleder   med   en   resumé   av   händelserna   under   våren   och   orsaken   av   att  
kongressen   i   Lund   med   kort   varsel   ställdes   in.  

Covid-19   viruset   har   givit   stora   konsekvenser   för   hela   samhället,   vi   har   fått   lära   oss  
nya   mötesformer,   Zoom,   Skype,   Teams   med   flera.   Och   idag   har   LPN   sitt   första  
digitala   årsmöte.  

 

A:   Fråga   om   årsmötet   är   utlyst   i   enlighet   med   stadgarna.  

Utsänd   i   behörig   tid.  

B:   Fastställande   av   föredragningslista:  

Godkänns   av   årsmötet  

C:   Upprättande   av   röstlängd:  

Upprättad,   se   bilaga.  

D:   Val   av   ordförande   och   sekreterare   för   mötet:  

Mötet   valde   Per   Ranch   väljs   till   ordförande.  

Mötet   valde   Lisbeth   Krogh   till   sekreterare.  

E:   Val   av   två   justerare   tillika   rösträknare:  

Mötet   valde   Camilla   Jägermalm   samt   Per   Börjel   till   justerare   tillika   rösträknare  

F:   Styrelsens   verksamhetsberättelse   med   kassarapport:  

Dokumenten   delades   via   zoom   till   samtliga   deltagare   samt   lästes   upp   av   Lennart  
Lundberg   och   Jonas   Jalkteg.  

Ingalill   Söderberg   ställde   fråga   om   inte   kongressen   i   Huddinge   för   LPN   2019   borde  
innefattas   i   2019   års   verksamhetsberättelse.  

 



 

Mötet   beslutade   att   dokumentet   från   LPN:s   kongress   i   Huddinge   skall   bifogas   som  
bilaga   till   2019   års   verksamhetsberättelse.  

Samtliga   dokument   bifogas   som   bilagor   till   protokollet   för   årsmötet   2019.  

G:   Revisorernas   berättelse:  

Revisionsrapport   insänd   av   Birgitta   Halling.  

Då   hon   inte   närvarar   vid   mötet   läser   Jonas   Jalkteg   upp   skrivelsen.  

Dokumentet   sänds   ut   till   samtliga   medlemmar.  

Birgitta   Halling   har   också   lämnat   in   en   skrivelse   med   tillägg  

Detta   dokument   sänds   ut   till   samtliga  

Läggs   till   handlingarna  

H:   Fråga   om   ansvarsfrihet   för   den   avgående   styrelsen:  

Mötet   beviljar   ansvarsfrihet.   Styrelseledamöterna   deltar   ej   i   beslutet.  

I:   Val   av:  

- Ordförande   för   ett   år:  
Mötet   godkände   valberedningens   förslag   till   ordförande   och   fastslog  
valberedningens   förslag.  
Benny   Engberg   valdes   t.o.m.   2021  
 

- Tre   styrelseledamöter   för   två   år:  
Mötet   godkände   valberedningens   förslag   till   styrelseledamöter   och   fastslog  
valberedningens   förslag.  
Lisbeth   Krogh   omvald   2   år  
Per   Ranch   omvald   2   år  
Jonas   Jalkteg   omvald   2   år  

J:   Val   av   en   revisor   och   en   revisorsersättare:  

Mötet   biföll   valberedningens   förslag   till   val   av   revisor   samt   revisorsersättare.  

Birgitta   Halling   valdes   till   revisor  

Ingalill   Söderberg   valdes   till   revisorsersättare  

K:   Val   av   valberedning   och   en   sammankallande   av   densamma:  

Mötet   valde   Lotta   Borg   till   sammankallande   för   valberedningen   samt   Yusie   Rundkvist  
som   ledamot.  

L:   Fastställande   av   medlemsavgift   för   nästkommande   kalenderår:  

Medlemsavgift   för   2021   beslutades   av   årsmötet   att   fastställas   till   1000   kronor   per  
parti   och   år.   Beslutet   tas   för   en   tillfällig   sänkning   av   medlemsavgiften   då   diskussion  



 

fördes   kring   den   ekonomiska   belastningen   en   högre   medlemsavgift   kan   orsaka   att  
mindre   nybildade   partier   avstår   ett   medlemskap   i   LPN.  

Eventuella   konsekvenser   av   sänkningen   utvärderas   inför   nästa   årsmöte.  

 

M:   Behandling   av   motioner   och   eventuella   stadgeändringar:  

Inga   motioner   inlämnade   

Ej   heller   några   förslag   om   stadgeändringar  

O:   Övriga   ärenden:  

Per   Ranch   kommer   att   uppdatera   hemsidan   för   LPN   angående   ändrad  
medlemsavgift   för   2020-2021  

Tullingepartiet   lyfter   frågan   om   regional   politisk   samverkan.   Mötet   tar   beslut   om   att  
styrelsen   ges   i   uppdrag   att   återkomma   med   inbjudan   till   ett   möte   kring   frågan   under  
tidig   höst   2020  

 

P:   Mötets   avslutande  

 

Sekreterare Ordförande  

 

 

Lisbeth   Krogh Per   Ranch  

 

 

Justerare Justerare  

 

 

Camilla   Jägermalm Per   Börjel  

 

 

 

 


