
Protokoll fört vid distriktsstämma i digitalt forum för RPG Småland-Öland  

  
Tid: Den 15 mars till den 12 april 2020.  

  

Ordförande Anders Bengtsson hälsar distriktsstämmans deltagare välkomna till den 

digitalt utformade distriktsstämman.  

  

§ 1  

Val av funktionärer för distriktsstämman  

Föreligger valberedningens förslag till presidium.  

  

Distriktsstämman beslutar att till stämmans 

ordförande välja Ola Sundberg  att till 

sekreterare välja Birgitta Grundin Axelson

   

att till protokolljusterare välja Marianne Richter och Bengt Westerlund   

  

§ 2  

Fastställande av dagordning och stadgeenligt utlysande (stadgarna § 7) Dagordning 

har utsänts till samtliga ombud och RPG föreningar.  

  

Förslag till beslut: att godkänna dagordning och förfarandet vid utsändande av 

kallelse och handlingar  

  

Distriktsstämman beslutar att godkänna dagordning  att 

godkänna förfarandet vid utsändande av kallelse och handlingar

   

  

§ 3  

Fastställande av röstlängd  

Sammanlagt 22 föreningar har röstat med 93 ombud, 7 föreningar har meddelat att 

de avstår från att rösta, 3 föreningar har inte inkommit med något svar.  

  

Förslag till beslut: att fastställa röstlängden utifrån antalet ombud som finns med på 

insända svar.  

  

Distriktsstämman beslutar att ombudens svar från 22 föreningar 

med 93 ombud utgör röstlängd.  § 4  

Verksamhetsberättelse 2019   

Verksamhetsberättelsen är utsänd i samband med kallelsen.  



  

Förslag till beslut: att godkänna verksamhetsberättelsen för RPG Småland Öland 

2019.  

  

Distriktsstämman beslutar att godkänna verksamhetsberättelsen 

för RPG Småland-Öland 2019.   

  

§ 5  

Revisionsberättelse samt fastställande av resultat-och balansräkning, jämte beslut 

om ansvarsfrihet  

Revisionsberättelse har lämnats för räkenskapsåret 2019, daterad 2020-03-02.  

  

Utdrag ur revisionsberättelsen:  

“Då vi inte i något avseende funnit skäl till anmärkning föreslår vi distriktsstämman  

att resultaträkningen med ett underskott på 2210 kronor och balansräkningen

  omslutande 162 719 kronor fastställs  

att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för den tiden revisionen omfattar”.   

  

Distriktsstämman beslutar  

att resultaträkningen med ett underskott på 2210 kronor och balansräkningen

        omslutande 162 719 kronor fastställs att styrelsens ledamöter beviljas 

ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar.   

  

§ 6  

Antalet styrelseledamöter för RPG distrikt Småland-Öland 2020  

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter består av tretton ledamöter 

inklusive ordföranden.  

  

Förslag till beslut: bifall till valberedningens förslag.  

  

Distriktsstämman beslutar  

att Småland-Öland distrikts styrelse ska bestå av tretton ledamöter inklusive

  ordförande.  

  

§ 7  

Val av distriktsordförande  

Valberedningen föreslår att till distriktsordförande, tillika styrelseledamot, välja 

Anders Bengtsson, Smålandsstenar för ett år.  

  



Distriktsstämman beslutar  

att till distriktsordförande, tillika styrelseledamot, välja Anders Bengtsson,  

Smålandsstenar för ett år.  

  

§ 8  

Val av styrelseledamöter  

Föreligger valberedningens förslag till distriktsstyrelse  

  

Ledamöter: Harriet Andersson Ekenässjön två år  

 Kjell Skepö Värnamo två år  

 Roland Eckerby Habo två år  

 Lennart Runesson Kalmar två år  

 Rolf Gabrielsson Taberg två år   nyval  

 Rune Solid Vetlanda två år   nyval  

  

Dessutom ingår valda på två år vid distriktets stämma 2019:  

  

 Kerstin Åverling Oskarshamn  

 Egon Hult Jönköping  

 Irene Wilhelmsson Vaggeryd  

 Boppe Perhamn Nybro  

 Inga-Lill Wäring Växjö  

 Sven Holmqvist Ekenässjön  

  

Avgår: Lisbeth Johnson Eksjö  

 Börje Skagerö Huskvarna  

  

Distriktsstämman beslutar att anta valberedningens förslag att ovanstående 

tolv ledamöter ska tillsammans med ordföranden ingå i distriktsstyrelsen t o m 

årsstämman 2021.  

  

§ 9 ’ 

Val av revisorer, ordinarie samt ersättare för 2020  

Valberedningen föreslår följande personer till revisorer:  

Billy Petersson Jönköping  ordinarie  ett år 

Bertil Timarson Taberg  ordinarie  ett år 

Suppleanter  

Jan Berggren Nässjö   ett år 

Kerstin Järpehult Habo   ett år 



Distriktsstämman beslutar att anta 

valberedningens förslag rörande revisorer.   

 

§ 10  

Val av valberedning  

  

Följande har utgjort valberedning inför 2020 års distriktsstämma:  

 Curt Karlsson Nässjö sammankallande  

Barbro Gustafsson  Värnamo  

 Roland Nelsson Holsbybrunn  

  

Distriktsstämman beslutar  

att till valberedning inför 2021 års distriktsstämma välja ovanstående personer med

  Curt Karlsson som sammankallande.  

  

§ 11  

Förhandlingarna avslutas  

Ordförande förklarar röstningen enligt distriktsstämmans dagordning för avslutad den 

12 april.  

  

  

  

  

________________________________  _____________________________  

Ola Sundberg Birgitta Grundin Axelson  

Ordförande Sekreterare  

  

  

  

  

_________________________________         ______________________________  

Marianne Richter   Bengt Westerlund 

Protokolljusterare   Protokolljusterare 

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

Bilagor till protokoll fört vid distriktsstämma i digital form (15 mars till 12 

april 2020)  

  
§ 3 Sammanställning över föreningar och ombud som utgör röstlängd.  

  

§ 4 Verksamhetsberättelse 2019.  

  

§  5 Revisionsberättelse för räkenskapsåret 2019  

  


