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Eskilstuna filmstudio. Årsmöte 11 november 2021 
 
Närvarande: totalt cirka femton personer; styrelse och övriga medlemmar 
 
 

1. Ordförande Jacob Hansson öppnade mötet 
 

2. Årsmötets behöriga utlysande godkändes 
 

3. Ulla Jyrkäs valdes till mötesordförande och Jacob Hansson till mötessekreterare 
 

4. Agata Lauer och Jolanta Gizýnska valdes till justerare tillika rösträknare 
 

5. Mötets ordförande hade en genomgång av styrelsens verksamhetsberättelse 2020, som 
lades till handlingarna. 
 

6. Kassören Britta Karlsson gjorde en genomgång av den ekonomiska berättelsen för 2020. 
Bland annat nämndes de bidrag som föreningen fått för jubileumsaktiviteter 2020; medel 
som kommer att användas 2022 i stället. Resultat och balansräkningen fastställdes och 
lades till handlingarna. 
 

7. Mötesordförande läste upp revisorernas berättelse som lades till handlingarna. 
 

8. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. 
 

9. Enligt valberedningen förslag valdes följande till styrelsen : 
 
Kassör: Britta Karlsson (mandat på 2 år) 
Ledamöter: Margot Magnusson och Eva Sjödahl (mandat på 1 år): 
Suppleanter: Ulla Jyrkäs och Agata Lauer (mandat på 1 år)   
 

10. Enligt valberedningen förslag valdes följande till revisorer : 
 

Mona Andersson och Anna Podkoscielna-Gocko (mandat på 1 år):   
 

11. Enligt valberedningen förslag valdes följande till valberedning med mandat på 1 år: 

Jolanta Gizýnska och Iwona Walczyna 
 
Värt att notera: mandaten gäller från första kvartalet 2021 då ordinarie årsmöte normalt 
skulle ha hållits. 

 
12. Mötets avslutas 

 
 

 

Ulla Jyrkäs Jacob Hansson Agata Lauer Jolanta Gizýnska 
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