
VÄLKOMMEN TILL FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLAS ÅRSMÖTE 2022 
 

 
 

Torsdagen den 19 maj kl. 19.00 kallas du till årsmöte i aulan 
på Fridhems folkhögskola. 

 
Efter mötet bjuder Benny Hesselgard på sedvanlig vårmiddag. Vårt 149:e årsmöte, 
äger rum ”på plats” på Fridhems folkhögskola. 
Anmäl ert deltagande till receptionen på: info@fridhemsfolkhogskola.se eller 
0418 -44 60 00. 
Verksamhetsberättelserna finner du på vår hemsida under ”OM SKOLAN” 
https://fridhemsfolkhogskola.se/om-skolan/ 
 
Välkommen!  
Ingegerd Wärnersson, ordförande 



Välkommen till Fridhems folkhögskolas årsmöte 2022 

 
Dagordning för stämman torsdagen den 19 maj 2022 kl. 19.00.  
Plats: Fridhems folkhögskola, Svalöv, aulan. 

 
1) Fastställande av röstlängd 
 
2) Fastställande av dagordning  
 
3) Val av ordförande vid stämman (Handling, valberedningens förslag, se nästa sida)  
 
4) Val av sekreterare vid stämman (Handling, valberedningens förslag, se nästa sida) 
 
5) Val av två personer som jämte ordföranden justerar protokollet  
 
6) Val av två rösträknare  
 
7) Beslut om huruvida stämman är stadgeenligt utlyst 
 
8) Styrelsens verksamhetsberättelse (Handling) 
 
9) Revisorernas berättelse (Handling) 
 
10) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen  
 
11) Dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen  
 
12) Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 
 
13) Beslut om arvoden (Handling, valberedningens förslag, se nästa sida) 
 
14) Val av styrelse (Handling, valberedningens förslag, se nästa sida) 

a) ordförande för två år  
b) ledamöter för två år 
c) styrelsesuppleanter för två år 
d) beslut om ordningen för suppleanters inträde i styrelsen vid förfall för ordinarie ledamot 

eller vid dennes avgång 
 
15) Val av (Handling, valberedningens förslag, se nästa sida) 

a) revisorer för ett år  
b) revisorssuppleanter för ett år 

 
16) Val av valberedning  

a) ordinarie ledamöter för ett år  
b) sammankallande  

 
17) Övriga valärenden  
 
18) Motioner och styrelsens utlåtande (Inga motioner har inkommit till styrelsen) 
 
19) Styrelsens förslag  

a) Ekonomiska riktlinjer (delas ut på mötet) 
b) Medlemsavgifter (Handling, medlemsavgifter, se nästa sida) 

  



HANDLINGAR TILL STÄMMAN 2022 
 
I valberedningen har ingått: Anders Sahlström Glassel, Kerstin Lingebrant och Lennart 
Pettersson. 
 
Under punkt 3. Val av ordförande vid stämman 
Valberedningen föreslår stämman att utse Christer Laurell.  
 
Under punkt 4. Val av sekreterare vid stämman 
Valberedningen föreslår stämman att utse Lars Karlsson och Roger Johansson. 
 
Under punkt 13. Arvoden 
Valberedningen föreslår stämman att arvodena skall vara oförändrade enligt följande: 

 arvode för styrelseordförande skall utgå med 48 000: -/år,  
 arvode för styrelsemöte skall utgå med 900: -/sammanträde,  
 arvode för arbetsmöte som varar högst 4 timmar skall utgå med 900: -/möte,  
 arvode för arbetsmöte som varar över 4 timmar skall utgå med 1 300: - eller för förlorad arbetsinkomst 

mot uppvisande av löneavdrag. 
Reseersättning enligt statlig norm. 
 
Under punkt 14. Val av styrelse 
Valberedningen föreslår stämman att styrelsen skall bestå av 7 ordinarie ledamöter och 4 suppleanter.  
 
Valberedningen föreslår stämman att utse styrelsen enligt följande: 

att utse Ingegerd Wärnersson till ordförande för två år, 2021 – 2022 till stämman 2023 (valdes förra året) 
 
att utse John Jonung till ordinarie ledamot för två år, 2022 – 2023 till stämman 2024 
att utse Julia Töringe till ordinarie ledamot för två år, 2022 – 2023 till stämman 2024 
att utse Charlotte Wachtmeister till ordinarie ledamot för två år, 2022 – 2023 till stämman 2024  
att utse Anders Olsson till ordinarie ledamot för två år, 2021 – 2022 till stämman 2023 (valdes förra året) 
att utse Lisa Flinth till ordinarie ledamot för två år, 2021 – 2022 till stämman 2023 (valdes förra året) 
att utse Fredrik Jönsson till ordinarie ledamot för två år, 2021 – 2022 till stämman 2023 (valdes förra 
året) 

 
att utse Gudrun Hauksdottir till suppleant för två år, 2022 – 2023 till stämman 2024 
att utse Nils Phillips till suppleant för två år, 2022 – 2023 till stämman 2024  
att utse Rolf Johansson till suppleant för två år, 2021 – 2022 till stämman 2023 (valdes förra året) 
att utse Minela Smajlovic till suppleant för två år, 2021 – 2022 till stämman 2023 (valdes förra året) 

 
att ordningsföljden för suppleanternas inträde i styrelsen vid förfall för ordinarie ledamot eller vid dennes 
avgång skall vara: utifrån den tid som suppleanten varit vald till uppdraget. 
 

Under punkt 15. Val av revisorer 
Valberedningen föreslår stämman: 

a) att utse Kerstin Andersson, Liza Holmberg och Anders Melander, Auktoriserad revisor, Baker Tilly 
Ängelholm KB till ordinarie revisorer för ett år. 

b) att utse Joel Nordström och Mats Törnros, Auktoriserad revisor, Baker Tilly Helsingborg KB, till 
revisorsuppleanter för ett år.  

 
Under punkt 19. Styrelsens förslag 
Styrelsen föreslår stämman: 
a) Ekonomiska riktlinjer 
 Att anta styrelsens förslag till ekonomiska riktlinjer  
c) Medlemsavgifter 

Att medlemsavgiften för en treårsperiod blir 100: -. 
 
Valberedningen har inget förslag till kommande valberedning.  
Anders Sahlström Glassel, Lennart Pettersson och Kerstin Lingebrant är positiva till prolongering av 
valberedningen fram till stämman 2023.  


