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Protokoll Fotgängarnas förenings årsmöte för 

verksamhetsåret 2021 

22 april 2022, kl. 13.30 

Plats: VTI:s kontor, Malvinas väg 6, Stockholm 

Årsmötet inleddes med en föreläsning av Theodor Bratt om Stockholms stads ar-

bete med sommargator och sommarplatser. På ungefär samma tema berättade se-

dan Vera Esaiasson (Spacescape) om sitt examensarbete kring sommargator. 

Deltagare: Björn Sax Kaijser, David Lindelöw, Järda Blix (på länk), Maria Nord-

ström, Sonja Forward, Elin Engqvist, Krister Spolander (på länk), Torbjörn Albért, 

Tomas Lekander och Ursula Cronsten 

1. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet 

Elin Engqvist valdes till mötesordförande och David Lindelöw till sekreterare. 

2. Frågan om mötet har utlyst på rätt sätt 

Årsmötet konstaterade att utlysningen skett stadgeenligt, om än med en smärre för-

sening. 

3. Fastställande av röstlängd för mötet 

Röstlängden fastställdes till närvarande medlemmar (fysiskt och via länk).  

4. Val av protokolljusterare och rösträknare 

Sonja Forward valdes till protokolljusterare och Torbjörn Albert valdes till rösträk-

nare. 

5. Fastställande av dagordning 

Årsmötet fastställde föreslagen dagordning. 

6a. Styrelsens verksamhetsberättelse 

Sonja Forward (ordförande för FOT) föredrog verksamhetsberättelsen med före-

ningens mål och policy samt de projekt som har genomförts under året och de som 

påbörjats. 
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Årsmötet konstaterade att verksamhetsberättelsen inte behöver kompletteras eller 

justeras och förklarade att den kan läggas till handlingarna.   

6b. Styrelsen förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) 

David Lindelöw, FOT:s kassör, föredrog bokslutet.  

Årsmötet konstaterade att förvaltningsberättelsen inte behöver kompletteras eller 

justeras utan kan läggas till handlingarna. 

7. Revisionsberättelsen för verksamhetsåret 

Revisorn konstaterade att ”Räkenskaperna är förda med ordning och noggrannhet 

och revisionen har inte givit anledning till någon anmärkning av väsentlig grad.” 

och tillstyrkte att balans- och resultaträkningen fastställs och att styrelsens ledamö-

ter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.   

8. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen 

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret. 

9. Fastställande av medlemsavgifter 

Årsmötet beslutade att behålla medlemsavgiften på nuvarande på 150 kr per år.   

10. Fastställande av verksamhetsplan och behandling av budgeten för det 

kommande verksamhetsåret 

Föreningens ordförande Sonja Forward redovisade att verksamhetsplan och därmed 

sammanhängande budget hanteras fortlöpande över verksamhetsår. Verksamhets-

planen är också föremål för nästa styrelsemöte. 

11. Val av ordförande för en tid över ett år  

Valberedningen föreslog att Sonja Forward väljs om som ordförande på ett år och 

årsmötet beslutade i enlighet därmed.   

12. Val av styrelseledamöter samt suppleanter för en tid av två år 

Valberedningen föreslog att följande styrelseledamöter väljs om på två år: Elin 

Engqvist, Maria Nordström, Järda Blix och Ursula Cronsten. 

Gunnar Carlsson hade bett om att avsäga sig styrelseuppdraget och därmed sitt 

sista år för vilket han tidigare valts. 

Årsmötet fastställde valberedningens förslag. 

13. Val av revisorer och revisorssuppleanter 

Valberedningen föreslog Jerk Wiktorsson (revisor) och Ulrika Åkerlund (supple-

ant).  

Årsmötet fastställde valberedningens förslag. 
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14. Val av valberedningen 

Årsmötet föreslog att Björn Theorin ingår i valberedningen och beslutade i enlighet 

därmed. Styrelsen fick i uppdrag att hitta ytterligare en person att ingå i valbered-

ningen. 

15. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner 

Inga förslag eller motioner har inkommit. 

16. Övriga frågor 

Inga övriga frågor togs upp. 

17. Årsmötets avslutande 

Mötesordföranden förklarade årsmötet avslutat. 

 

 

 
 

 

Elin Engqvist    David Lindelöw 

Årsmötesordförande   Sekreterare 

 

 

 

Sonja Forward  

Justerare  


