
Protokoll fört vid årsmöte i Project Education den 28 juni 2021 via Teams

Närvarande: Vivianne Ekberg, Anna Kullander Sjöberg, Lena Larsson, Lena Nordin, Annica Söderberg,  
Ann-Catrin Kronqvist, Margareta Haglind (från punkt 9)

1. Ordförande Vivianne Ekberg hälsade alla välkomna och förklarade mötet för öppnat. Mötet 
fastställde röstlängden till att omfatta alla närvarande medlemmar.

2. Till ordförande för årsmötet valdes Lena Larsson och till sekreterare valdes Annica Söderberg.

3. Till protokolljusterare tillika rösträknare valdes Anna Kullander Sjöberg.

4. Det konstaterades att mötet var utlyst enligt föreningens stadgar.

5. Dagordningen fastställdes enligt utsänd agenda.

6. Anna Kullander Sjöberg föredrog verksamhetsberättelse och förvaltningsberättelse för 2020, 
vilken godkändes av mötet och lades till handlingarna.

7. Auktoriserade revision Knut Heilborn, KPMG, har granskat föreningens räkenskaper och 
tillstyrker att årsmötet beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

8. Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

9. Medlemsavgiften för 2020 fastställdes till 1500 kronor för aktiva medlemmar, 300 kronor för 
stödjande medlem och stödjande medlem familj 500 kronor.

10. Anna Kullander Sjöberg föredrog de riktlinjer som styrelsen lagt inför 2021, vilket innebär att 
fortsätta att utveckla verksamheten i samma linje som under 2020, dvs arbeta i 
arbetsgrupper, ordna aktiviteter och event, vara aktiva i kommunikationskanaler och arbeta 
för att få fler medlemmar och månadsgivare.

11. Inga propositioner eller motioner har inkommit.

12. Valberedningen presenterade sitt förslag att årsmötet ska välja kassör och ordförande på två 
år och dessa ska överlappa varandra. Årsmötet godkände detta förslag med början att kassör 
välj på två år vid detta möte och att ordförande väljs på två år från 2022.

a) Till ordförande för Project Education valdes Vivianne Ekberg.
b) Till övriga ledamöter valdes Anna Kullander Sjöberg, Annica Söderberg, Lena Nordin, 

Lena Larsson och Anne Snis, där Anna föreslogs till kassör på två år.
c) Inga suppleanter valdes
d) Till revisorsbolag valdes KPMG.
e) Till valberedning valdes Marie Erenstedt och Ulrika Grefberg

13. Inga övriga frågor.
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14. Vivianne Ekberg tackade för förnyat förtroende och för ett mycket väl utfört arbete under 
det gångna året – pandemin till trots. Därefter avslutade hon mötet.

Vid protokollet

Annica Söderberg

Justeras

Anna Kullander Sjöberg
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