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Vi Konsumenter 
Protokoll fört vid årsmöte i Vi Konsumenter den 21 april 2020 

Närvarande medlemmar: 

Gunnela Ståhle, Christina Arosenius, Ingegerd Danielsson, Christina Axelsson, Björn Bernhardson, 
Mariell Juhlin, Sören Persson, Ella Nilsson, Sören Lundström, Bill Larsson, Carina Lundgren, Lars 
Nilsson, Inger Helgesson, Anna Tofftén, Alexandra Davidsson, Jenny Lundström och Christina Möller 

 1. Mötets öppnande 
 Årsmötet inleddes av styrelsens ordförande Gunnela Ståhle, som hälsade de 

närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 
2. Fastställande av röstlängd 
 Närvarolistan godkändes som röstlängd. Röstlängden fastställdes.  
 
3. Frågan om årsmötet är rätt utlyst 
 Enligt VK:s stadgar är årsmötet utlyst i rätt tid. Skriftlig kallelse skickades till alla 

medlemmar i januari. Årsmötet har även varit utlyst på vår hemsida. Handlingarna har 
funnits på hemsidan.  

 
4. Fastställande av dagordning 
 Dagordningen fastställdes  
 
5. Val av mötesfunktionärer 
 a) Till ordförande för mötet valdes Alexandra Davidsson, Medveten Konsumtion, 

sekreterare Christina Möller. 
 b) Till protokolljusterare tillika rösträknare valdes Ella Nilsson och Björn Bernhardsson 
 
6. Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse 
 Gunnela Ståhle inledde med att betona den lilla föreningens stora arbete under året. 

Föreningen blir alltmer efterfrågad i frågor kring hållbar produktion och konsumtion av 
mat. GS betonade särskilt VK:s ambition att skapa nätverk och på så sätt bli en viktig 
röst för konsumenterna. Verksamhetsberättelsen gicks igenom och godkändes.  

 
7. Behandling av balans och resultaträkning 
 Kassör Lars Nilsson presenterade balans- och resultaträkning, som godkändes. Beslöts 

att överskottet 3956 kr balanseras i ny räkning. 
 
8. Behandling av revisorernas berättelse 
 Revisorernas berättelse lästes upp av Christina Axelsson och beslöts att läggas till 

handlingarna.  
 
9. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen 
 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019. 
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10. Beslut om antalet styrelseledamöter och ersättare 
 I VK:s styrelse skall finnas 6 ordinarie ledamöter inkl. ordförande. Inga ersättare. 
 
11. Val av ordförande 
 Medlemmarna har i nyhetsbrev uppmanats att lämna förslag till valberedningen. 

Valberedningen har kontaktat tänkbara kandidater.  
Gunnela Ståhle ordförande, omvaldes på två år. 

12. Val av övriga ledamöter i styrelsen 
Christina Möller, har ett år kvar på sin mandatperiod 
Carina Lundgren, har ett år kvar på sin mandatperiod 
Mariell Juhlin, omval 2 år 
Sören Persson, omval 2 år 
Inger Helgesson, nyval 2 år 

 
13. Val av revisorer 
 Bill Larsson   Omval 1 år 
 Christina Axelsson  Omval 2 år  
 
14. Val av valberedning och sammankallande 
 Till valberedning för ett år valdes: Ella Nilsson (sammankallande), Linda Cederlund och 

Maria Donis.  
 
15. Motioner 
 Inga motioner har inkommit 
 
16. Fastställande av medlemsavgifter för nästkommande verksamhetsår 
 Årsmötet fastställde medlemsavgiften till 250 kr för år 2021. 
 
17. Styrelsens förslag till verksamhetsplan, riktlinjer för kommande verksamhetsår 
 GS presenterade verksamhetsplan och budget för 2020 

VK:s verksamhetsplan och riktlinjer godkändes av årsmötet.  
 Budgeten för 2020 fastställdes. 

- Styrelsen kommer att se över hur medlemsnytta och medlemsrekryteringen kan 
utvecklas  
- Främja en hållbar produktion och konsumtion av livsmedel med särskild fokus på 
växtbaserad mat 
- Främja ett gott djurskydd genom att påverka djurskyddslagstiftning och öka   
möjligheten till medvetna val 
- Motverka en ökning av antibiotikaresistensen och påverka säkerheten kring 
tillverkning av läkemedel 
- Medverka i klimatarbetet  

 - Utse Årets Hållbarhetskock. 
  
18. Ärenden som styrelsen hänskjutit till årsmötet 
 Inga ärenden fanns. 
 
19. Avslutning 
 Ordföranden tackade för uppmärksamheten och avslutade mötet. Gunnela Ståhle 

avtackade årsmötesordförande Alexandra Davidsson och tackade Ingegerd Danielsson 
för hennes arbete i valberedningen. Inger Helgesson hälsades välkommen till styrelsen 
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och tackades för hjälp med hemsidan. Framfördes också ett tack till Sveriges 
Konsumenter för utlåning av zoom-plattform. 

 
  

Vid protokollet:    Justeras: 

 

Christina Möller   Ella Nilsson 

 

Björn Bernhardsson 


