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Närvarolista bilägges till protokollet. 19 medlemmar deltog. Alla deltagare presenterade sig. 

1. Ordförande Inga-Lill Persson hälsade välkommen och öppnade mötet. 

2. Hanna Ekblad valdes till mötesordförande och Ingela Tordenmalm till mötessekreterare. 

3. Camilla Lundberg och Lennart Alkskog valdes till protokolljusterare tillika rösträknare. 

4. Röstlängden fastställdes i enlighet med närvarolistan. 

5. Fastställdes att årsmötet hade utlysts på rätt sätt. 

6. Dagordningen fastställdes. 

7. Styrelsens ordförande Inga-Lill Persson föredrog verksamhetsberättelsen. Den godkändes 
och lades till handlingarna. Styrelsens kassör Anna Lundberg redogjorde för den                    
ekonomiska rapporten. Den godkändes och lades till handlingarna. 

8. Revisor Rolf Persson läste upp revisionsberättelsen. Den lades till handlingarna. 

9. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 

10. Kontaktpersonerna för de olika verksamheter redovisade tankarna kring verksamhetsplanen 
för 2021. Anna Lundberg redogjorde för budget 2021.Verksamhetsplanen och budgeten 
lades till handlingarna. 

11. Inga propositioner eller motioner förelåg. 

12. Valberedningen föreslog att styrelsen ska bestå av 7 ledamöter och 3 suppleanter. Detta 
fastställdes. 

13. Inga-Lill Persson omvaldes som ordförande på ett år. 

14. Jan Eric Andersson och Anna Lundberg har ett år kvar av sin mandatperiod och sitter kvar 
i styrelsen. Anna Steffen omvaldes som ordinarie ledamot på två år. Ingela Tordenmalm 
och Boel Olsson omvaldes som ordinarie ledamöter på ett år. Titti Strömersten valdes som 
ny ordinarie ledamot på två år. Birgitta Rosén och Lisbeth Henning omvaldes som 
suppleanter på ett år.  Som ny suppleant valdes Katharina Lenze. 

15. Till ordinarie revisor gjordes omval av Rolf Persson på ett år. Till revisorssuppleant gjordes 
omval av Birgit Segner på ett år. 



16. Till valberedning valdes Ann Entell, Agneta Gardner-Naraghi och Gunilla Ekman 
Bengtsson på ett år. De utser sammankallande inom sig. 

17. Som ordinarie ombud till det nationella årsmötet valdes Inga-Lill Persson, Eva Wallengren, 
Anna Steffen, Anna Lundberg och Titti Strömersten. Som reserver valdes Agneta Gardner-
Naraghi och Birgit Segner. 

18. Inga övriga frågor förekom.  

20.  Årsmötet avslutades och ordförande Inga-Lill Persson tackade alla deltagarna för ett väl 
genomfört möte. Därefter presenterade IMs generalsekreterare Martin Nihlgård mottagaren  
av IMs pris 2020 till minne av Britta Holmström. Mottagaren var prästen, författaren, 
satirikern och bildkonstnär Kent Wisti från Lund. Han delgav oss en del av sina tankar 
kring Livet. Han poängterade att det är viktigt att kunna skratta åt oss själva och våra 
tillkortakommanden. Föredragningen blev mycket uppskattad. 
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