
Protokoll från LMNTs digitala årsmöte 14 mars 2022 
 

§1 Ordförande Alexander Alsén förklarade mötet öppet 

§2 Till mötesordförande valdes Wilhelm Tunemyr. Till mötessekreterare utsågs Ann-Marie 
Pendrill. 

§3 Den utsända dagordningen godkändes 

§4 Till protokolljusterare utsågs Suheila Demir och Birgitta Lindh 

§5 Årsmötet ansågs vara stadgeenligt utlyst, genom information på www-sidan lmnt.org mer än 
tre veckor i förväg, (kompletterat med brev-utskick 1 mars). 

§6 Alexander Alsén presenterade årsberättelsen och tidigare årsmötesprotokoll.  
Årsmötet gav styrelsen i uppdrag att göra några redaktionella ändringar och förtydligande kring 
LMNT-nytt och kontakter med Skolverket, innan den slutliga versionen läggs på hemsidan 
(lmnt.org) 

§7 Suheila Demir presenterade den ekonomiska berättelsen och förklarade att föreningen inte 
erhåller bidrag från Skolverket för 2022, genom att det inte varit möjligt att ange hur många 
medlemmar som är aktiva lärare. 

§8 Revisionsberättelse: Ingen av revisorerna (Nils-Erik Nylund, Björn Sundin) hade möjlighet att 
närvara och en underskriven rapport hade inte hunnit fram.  Årsmötet noterar avsaknaden av 
revisionsberättelse. Årsmötet uppdrar åt styrelsen att, när revisionsberättelsen inkommer, 
omedelbart skicka ut den till samtliga mötesdeltagare.  
Årsmötet beslutar att: 
-  bevilja styrelsen ansvarsfrihet under förutsättning av ren revisionsberättelse 
-  att, om 2021 års revisionsberättelse innehåller någonting att anmärka på, uppdra åt 2022 års 
 revisorer att begära ett extrainkallat årsmöte enligt stadgarnas §6, mom 2. 

§9 Fastställande av balansräkning och revisionsberättelse: Se §8. 

§10 Ansvarsfrihet för avgående styrelse: Se §8 

§11 Inkomna motioner - diskuteras i anslutning till verskamhetsplan (§13) 

§12 Inkomna propositioner från styrelsen. Ingen proposition hade inkommit. 

§13 Verksamhetsplan:  Bl.a. med utgångspunkt från inkommen motion föreslogs ett antal tillägg 
och kompletteringar:  

a) Se över hemsidans innehåll och utformning. Sidans html-titel innehåller ordet 
"naturkunskap" som bör ersättas med "naturvetenskap. I presentationen på 
http://lmnt.org/om-lmnt/ skall ordet "teknik" ersättas med "teknikämnena". 



b) Utreda och införa möjligheter för skolor att stödja föreningen, och/eller teckna 
prenumeration för institutionen. 

c) Arbeta för en ökad synlighet för LMNT på exempelvis biennaler och andra 
samlingspunkter för lärare. 

d) Lägga till en punkt om att "LMNT arbetar aktivt med svar på remisser inom våra 
verksamhetsområden" (Mötet noterade också den aktuella remissen om 
ämnesbetygsreformen: https://www.skolverket.se/om-oss/var-
verksamhet/regeringsuppdrag-och-remisser/skolverkets-remisser/remisser/2022-02-10-
remiss-amnesbetygsreformen )  

§14  Fastställande av medlemsavgift 150 kr för verksamhetsåret 2022  

§15 Den föreslagna budgeten för verksamhetsåret 2022 godkändes av årsmötet 

§16 Valberedningens förslag till styrelse för verksamhetsåret 2022 presenterades och godkändes 
av årsmötet. Till styrelse för verksamhetsåret 2022 valdes: Ordförande: Alexander Alsén. 
Kassör: Suheila Demir. Övriga ledamöter: Omval: Peter Åkesson, Ann-Margret Carlsson, 
Wilhelm Tunemyr, Marlene Adolfsson-Funk, Bodil Nilsson. Nyval: Mattias Ramström, Katrin 
Lindwall, Dan Englundh, Éva Fülöp. 

§17 Till valberedning för verksamhetsåret 2023 utsågs Jenny Olander 

§18 Till revisorer för verksamhetsåret 2022 valdes Nils-Erik Bylund, Börje Sundin och Magnus 
Kronnäs. Revisorerna påminns särskilt om uppdraget att vid behov kalla till extra årsmöte (§8) 

§19 Val av LMNTs representanter i utskott mm. för verksamhetsåret 2022 fördelas internt i 
styrelsen. 

§20 Birgitta Lindh, som varit redaktör för LMNT-nytt sedan 1974, utses till livstids hedersmedlem 

§21 Mötet avslutas 
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