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Title / Subject: Extraordinary Annual General Meeting (AGM) 

Place: MS Teams 

Date and Time:  2021-07-05 
19:30 to 19:48 
 

Duration: 0:18 Hr 

Attendees: Refer to attendance register.  
 

    

Additional 
Distribution: 

-   

 

 

Agenda: 

1. Mötetsöppnande  
2. Fastställande av röstlängd för mötet.  
3. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.  
4. Fastställande av föredragningslista.  
5. Val av ordförande och sekreterare för mötet.  
6. Val av protokolljusterare och rösträknare.  
7. Behandling av motion - Hedersmedlemskap.  
8. Mötets avslutande  

 

 

Minutes: 

1. Opening of the meeting 
- Meeting was declared open at 19:30 on 

5th July 2021 

Mötetsöppnande 
- Möte var öppnande 19:30 on 5:e Juli 

2021 
 

2. Count of eligible voters 
- 3 members  

Fastställande av röstlängd för mötet 
- 3 medlem  

 

3. Question if AGM has been called correctly 
- The meeting agreed that the meeting had 

been called correctly 
 

Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt 
- Mötet beslutat att möte har utlysts på 

rätt sätt 

4. Decision on Agenda for meeting 
- The meeting agreed upon the agenda. 

Fastställande av föredragningslista  
- Mötet beslutat om föredragningslista. 

 

5. Election of meeting chairman and secretary 
- The meeting elected: 

o Karl Langston as Chairman 

Val av ordförande och sekreterare för mötet 
- Mötet vald: 

o Karl Langston som ordförande 
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o Jyotimoi Saikia as Secretary 
 

o Jyotimoi Saikia som Sekreterare 
 

6. Election of meeting minute signatories & vote 
counters 

- The member elected: 
o Sampat Manju  

 

Val av protokolljusterare och rösträknare 
- Mötet vald: 

o Sampat Manju 
 

7. Motion – Honorary Membership 
- The meeting decided  

o to adopt the Boards proposal for 
a new constitution to implement 
honorary membership. 

Motion – Hedersmedlemskap 
- Mötet beslutet   

o att bifalla styrelsens förslag for en 
ny stadgar för att inför 
hedersmedlemskap 

 
 
 

8. Close of meeting 
- The meeting was closed at 19:48 

 

Mötets avslutande  
- Mötet var avslutat 19:48 

 

 

 

 
 
………………………………………………………. 

 
 
………………………………………………………. 

Vid protokollet – Jyotimoi Saikia Mötes Ordförande – Karl Langston 

 
 
 
………………………………………………………. 

 
 
 
………………………………………………………. 

Justerat – Sampat Manju Justerat –  

 


