Protokoll fört vid årsmöte med Lekfrämjandet IPA Barns rätt till lek
den 25 januari 2021. Årsmötet genomfördes digitalt.
Närvarande: 23 medlemmar deltog i årsmötet, lista bifogas protokollet.
§ 1 Årsmötets öppnande
Lekfrämjandets ordförande Krister Svensson hälsade alla välkomna till kvällens digitala
årsmöte och förklarade mötet öppnat.
§ 2 Fråga om mötets behöriga utlysande
Krister Svensson informerade om att kallelse till årsmötet var stadgeenligt utsänd den 25
november 2020. Årsmötet konstaterade därmed att årsmötet är behörigen utlyst.
§ 3 Val av funktionärer för mötet
Ordförande
Till ordförande för årsmötet valdes David Fridell.
David tog därmed över ordförandeskapet för årsmötet.
Sekreterare
Till sekreterare för årsmötet valdes Inger Ahlberg.
Två stycken justerare, tillika rösträknare
Till justerare för årsmötets protokoll valdes Dorothy Been och Manne af Klintberg.
§ 4 Styrelsens verksamhetsberättelse
Krister Svensson informerade om att styrelsen hamnat i en situation som man inte kunnat
åtgärda i tid för årsmötet. En anledning är den pandemi som råder i vårt land och gör att man
inte kan träffas, utan allt måste skötas via mail och dator.
Det har därvid varit svårt att få klart den ekonomiska berättelsen och våra revisorer har påtalat
vissa justeringar som måste göras innan bokslutet för år 2020 är färdigt att föreläggas för
beslut.
På grund av dessa omständigheter föreslog Krister, med stöd av revisor Roine Hangvar, att
punkt 4 Styrelsens berättelse, punkt 5 Ekonomisk berättelse, punkt 6 Revisorernas berättelse
och punkt 7 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen samt punkt 13 Behandling av styrelsens
förslag till verksamhet för kommande år ska hänskjutas till ett extra årsmöte den 25 februari
2021. Det innebär att den styrelse som burit ansvaret under år 2020 har ansvar för frågorna
som kommer upp på det extra årsmötet.
Årsmötet beslutade, enligt förslaget, att hänskjuta punkt 4 – 7 samt punkt 13 till ett extra
årsmöte den 25 februari 2021. Detta möte beslöts ske via Zoom.
§ 5 Styrelsens ekonomiska berättelse, till extra årsmöte 25 februari 2021
§ 6 Revisorernas berättelse, till extra årsmöte 25 februari 2021

§ 7 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen, till extra årsmöte 25 februari 2021

§ 8 Fastställande av medlemsavgift
Kassör Karin Porserud föreslog oförändrad medlemsavgift för år 2021 enligt följande
Enskild medlem 300 kr/år
Studerande medlem 150 kr/år
Förskolor, parklekar 600 kr/år
Kommunala förvaltningar 2000 kr/år
Kommersiella organisationer 3000 kr/år.
Dorothy Been föreslog att, då den föreslagna avgiften avser år 2021 som redan påbörjats, så
ska det extra årsmötet den 25 februari 2021 besluta om medlemsavgift för år 2022.
Årsmötet beslöt enligt förslaget att ta upp frågan om medlemsavgift för 2022 på det extra
årsmötet.
§ 9 Val av styrelse
Ordförande för 2 år
Till ordförande för 2 år omvaldes Krister Svensson.
4 ledamöter för två år
Till ledamöter för 2 år omvaldes Victoria Tenggren, Nik Dee Dahlström och Brian Ashley.
Till ledamot för 2 år nyvaldes Anne Kultti.
Nationalrepresentant för 2 år
Till nationalrepresentant för 2 år omvaldes Nik Dee Dahlström.
§ 10 Val av revisorer och ersättare för dessa
Till revisorer för 1 år omvaldes Roine Hangvar och Lars-Åke Henriksson. Inga ersättare
valdes.
§ 11 Val av valberedning
Krister Svensson informerade om att frågan om valberedning har varit uppe på styrelsemöte,
utan att man kunnat finna några medlemmar som vill ta detta uppdrag.
Frågan diskuterades av mötet och man beslöt att ta upp den på det extra årsmötet. Alla förslag
på lämpliga medlemmar ska sändas till sekreterare Inger Ahlberg.
§ 12 Behandling av inkomna motioner
Inga motioner hade inkommit, varför punkten frångicks.
§ 13 Behandling av styrelsens förslag till verksamhet för kommande år
Verksamhetsplan för 2021
Långtidsplan för 2021-2023
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Krister Svensson redogjorde för att såväl verksamhetsplanen för 2021 som Långtidsplanen för
2021-2023 till största delen inte kunnat genomföras på grund av pågående pandemi. De
närmast kommande aktiviteterna planeras bli följande:
• Bildande av Rådet, bestående av medlemmar, som tidigare varit mycket aktiva i
föreningen och med stor insikt om barns lek.
• Medlemsrekrytering
• Hemsidan
• Lektåget, vars arbetsgrupp leds av Victoria Tenggren och Ulf Åhrberg
• Ansökan till Allmänna Arvsfonden för verksamhet i södra Sverige.
Såväl verksamhetsplanen för 2021 som långtidsplanen för 2021-2023 godkändes av årsmötet.
§ 14 Övriga förslag till styrelsens beaktande
Dorothy Been informerade om sin verksamhet med Facebooksida: Lek och Läkande. Dorothy
inbjöd till samarbete för lekens bästa, vilket årsmötet uppskattade.
§ 15 Avtackning av styrelseledamöter som lämnat styrelsen under årsmötet 2020 och
2021
Krister Svensson informerade om att förra årets årsmöte genomfördes via brev med
svarsformulär. Därmed blev det inte möjligt att tacka av medlemmar som avgick som
förtroendevalda det året.
Två års avtackningar sker i år genom att de som slutat som förtroendevalda får ett Smilediplom, där föreningen satt in pengar för att ge barn en bättre framtid. De som slutat år 2020
och 2021 kommer att få sina diplom hemsända per brev.
§ 15 Avslutning
Mötesordförande David Fridell tackade alla deltagande på årsmötet. David ansåg att det varit
ett trevligt möte och avslutade med att han står till förfogande även vid det extra årsmötet.
Detta uppskattades av mötesdeltagarna.
Årsmötet förklarades avslutat.
Vid protokollet

Mötesordförande

Inger Ahlberg
Inger Ahlberg
Inger.ahhlberg@ipa-sweden.org

David Fridell
David Fridell

Justeras

Justeras

Manne af Klintberg
Manne af Klintberg

Dorothy Been
Dorothy Been
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Deltagare på digitalt årsmöte med Lekfrämjandet den 25 januari 2021
1. Krister Svensson
2. Nik Dahlström
3. Eva Kane
4. Brian Ashley
5. Rose-Marie Lithen
6. Elvi Köller
7. Sara Stiber
8. Ylva Andersson
9. Carl-Göran Gustavsson
10. David Fridell (extern ordförande i årsmötet)
11. Anne Kultti
12. Victoria Tenggren
13. Ulf Åhrberg
14. Manne Af Klintberg
15. Lars-Erik Berg
16. Dorothy Been
17. Christina Wahlund Nilsson
18. Inger Ahlberg
19. Anna Lenninger
20. Bo Qvennerstedt
21. Karin Porserud
22. Roine Hangvar
23. Ellinor Werner-Nordlund.

4

