
 
 

          ÅRSMÖTESPROTOKOLL 
 

 
DRIS-årsmöte 2021-11-28 kl. 15.00 via zoom 

 

1. Ordförande Johanna Parikka Altenstedt öppnar årsmötet. 

2. Val av mötesordförande, Johanna Parikka Altenstedt. Val av mötessekreterare Ewa 
Danielsson Nyström. Val av röstberäknare vid behov. 

3. Ordförande läser upp verksamhetsberättelse 2021 som godkändes av mötesdeltagarna. 

4. Revisor Niklas Altenstedt presenterade bokslutet och revisionsberättelsen för det gångna 
året och yrkade på ansvarsfrihet för styrelsen. Bigall av mötesdeltagarna.  

2020–2021 har föreningen haft inga utgifter utöver bankkontokostnaden, och det finns inga 
planerade utgifter för det kommande verksamhetsåret då all aktivitet sker för närvarande på 
internet och digitalt. Därmed gäller nollbudget för det kommande året. Årsmötet gav 
styrelsen ett uppdrag att under kommande årsmöte 2022 presentera en detaljerad budget 
baserad på kommande verksamhet även om det skulle vara en nollbudget. 

5. Fastställande av ordinarie medlemsavgift till 75 kr per år.  

6. Verksamhetsplan för 2022 godkändes av mötesdeltagarna med en ändring: att DRIS ska 
överklaga “jaktbeslut”, inte som det står nu ”skyddsjaktsbeslut”. 

7. Förslaget av en ny styrelse för 2021-2022 bifölls enligt följande, alla valda för ett år: 
Ordförande: Ivan Gersner.  
Sekreterare: Johanna Parikka Altenstedt.  
FB-ansvarig: Ewa Danielsson Nyström.  
Sakkunnig : Robert Franzén.  
Kassör: Michael Norris.  
Suppleant: Margareta Sturemyr 
Suppleant: Ewa Stjärnsvärd 
 



8. Revisor: Niklas Altenstedt.  

9. Årsmötet medger dispens till styrelsemedlemmar som med dubbelmedlemmar och med i en 
annan förening, samt beslutar att följande mening i § 3 i stadgan tas bort vid nästa årsmötet 
2022 som otidsenlig: ”Styrelsemedlem får inte vara dubbelmedlem i en annan djurvärnade 
förening samtidigt för att jäv eller intressekonflikter ska undvikas. Det är medlemmens 
ansvar att upplysa styrelsen om en sådan situation uppstår.” 
 

10. Samverkan. DRIS har fått en inbjudan av Svenska Rovdjursföreningen att närvara vid en 
sammankomst för djurskyddsföreningar den 8/12 2021. Årsmötet ger styrelsen uppgiften att 
besluta vem som kan delta. 

11. Övriga frågor :  Vi tackar den avgående ordföranden för att mycket bra arbete under det 
gångna året och hälsar ny ordförande välkommen. 
 

12. Mötets ordförande avslutar årsmöte 2021 kl. 16.15. 

 

Bifogas som bilaga 

Verksamhetsplan 2022 

 


