Vi Konsumenter
Protokoll fört vid årsmöte i Vi Konsumenter den 21 april 2021
Närvarande medlemmar:
Gunnela Ståhle, Christina Arosenius, Ingegerd Danielsson, Christina Axelsson, Björn Bernhardsson,
Mariell Juhlin, Ella Nilsson, Sören Lundström, Bill Larsson, Carina Lundgren, Lars Nilsson, Inger
Helgesson, Jenny Lundström, Viola Johansson, Nore Johansson, Anders Engström, Anneli Gustavsson,
Marie Linder, Jens Vikingsson 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 nyhetsbrevet i januari. Årsmötet har även varit utlyst på VK:s hemsida.

4.

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes

5.

Val av mötesfunktionärer
a) Till ordförande för mötet valdes Marie Linder, Sveriges Konsumenter, sekreterare
Christina Möller.
b) Till protokolljusterare tillika rösträknare valdes Ingegerd Danielsson och Björn
Bernhardsson

6.

Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse
Gunnela Ståhle (GS) presenterade verksamheten under 2020. Vi konsumenter finns
representerat i såväl myndigheter, ARN, organisationer som i ett antal nätverk. Fokus
har varit hållbar produktion och konsumtion av mat, inklusive klimatåtgärder, ett gott
djurskydd och antibiotikaresistens. Ett digitalt seminarium kring Växtbaserad mat har
genomförts. Verksamhetsberättelsen godkändes.

7.

Behandling av balans och resultaträkning
Balans- och resultaträkning genomgicks och godkändes. Beslöts att överskottet
balanseras i ny räkning.

8.

Behandling av revisorernas berättelse
Revisorernas berättelse lästes upp av Bill Larsson och beslöts att läggas till
handlingarna.

9.

Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.
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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
Valberedningen har kontaktat tänkbara kandidater.
Gunnela Ståhle ordförande, har ett år kvar på sin mandatperiod

12.

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

13.

Val av revisorer
Bill Larsson, omval 1 år
Christina Axelsson, har ett år kvar på sin mandatperiod

14.

Val av valberedning och sammankallande
Till valberedning (1 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 2022.

17.

Styrelsens förslag till verksamhetsplan, riktlinjer för kommande verksamhetsår
GS presenterade verksamhetsplan och adjungerad kassör Anders Engström budget för
2021.
- VK vill hitta nya former för rekrytering av nya medlemmar
- VK är representerat hos myndigheter, departement, organisationer och nätverk där
besluten tas
- Fokus är hållbar produktion och konsumtion av mat; hållbarhetsdeklaration
- Ett gott djurskydd i samarbete med det organiserade djurskyddet
- Klimatarbete
- Motverka ökad antibiotikaresistens
- Seminarium i Almedalen, Växtbaserad mat
- Nyhetsbrev
- Utse årets Hållbarhetskock
VK:s verksamhetsplan och riktlinjer godkändes av årsmötet.
Budgeten för 2021 fastställdes

18.

Ärenden som styrelsen hänskjutit till årsmötet
Inga ärenden fanns.

19.

Avslutning
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Ordföranden tackade för uppmärksamheten och avslutade mötet. Gunnela Ståhle
avtackade årsmötesordförande Marie Linder och Lars Nilsson för hans ovärderliga stöd
till VK under flera år.
Vid protokollet:

Justeras:

Christina Möller

Ingegerd Danielsson

Björn Bernhardsson
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