Årsmötesprotokoll 2016
Datum: 2016-03-17
Plats:

Studiefrämjandet Örnsköldsvik

Närvarande: Enlig bilagd närvarolista/röstlängd
§1

Ordförande Einar Härdin öppnade årsmötet.

§2

Roger Sandström valdes till årsmötesordförande och Christina Grewell valdes
till mötessekreterare.

§3

Anette Edler och Carolina Sondell valdes till justeringsmän/rösträknare.

§4

Röstlängden fastställdes enligt bifogad lista.

§5

Mötet fann att årsmötet var behörigen utlyst.

§6

Dagordningen godkändes.

§7

Styrelsens verksamhetsberättelse föredrogs och godkändes.

§8

Kassören Kristina Isberg föredrog den ekonomiska berättelsen.

§9

Mötesordföranden föredrog revisorernas berättelse.

§10

Kassören föredrog och mötet fastställde balansräkningen.

§ 11

Mötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.

§ 12

Mötet beslutade att anta förslaget till nya stadgar för föreningen enligt bifogat
dokument.

§ 13

Mötet beslutade att följa Riksorganisationen Attentions gällande
medlemsavgifter för nästkommande verksamhetsår.

§ 14

Mötet beslutade att anta förslagen till verksamhetsplan och budget.

§ 15
a)
b)

Val av styrelsemedlemmar
Einar Härdin valdes till ordförande för en tid av 1 år.
Anette Edler, Tony Jonsson, Sandra Hörnlund, Carolina Sondell och Marielle
Sjölund valdes till ordinarie ledamöter för en tid av två år.
Kristina Isberg och Malin Andersson Söderlind valdes till ledamöter för en tid
av ett år.

c)

§ 16

Caroline Carlsdotter (sammankallande) och Per Andersson valdes till revisorer
för en tid av 1 år. Joel Eriksson valdes till och revisorssuppleant för en tid av 1
år.

§ 17

Sören Edler (sammankallande), Christina Grewell och Erik Isberg valdes till
valberedning för en tid av 1 år.

§ 18

Årsmötet beslutar att överlåta till styrelsen att välja representanter till olika
organ. Årsmötet beslutar uppdra till styrelsen att vid sitt konstituerande mötet
välja ett arbetsutskott bestående av funktionerna ordförande, vice ordförande
och kassör med uppgift att förbereda styrelsemötena och fatta beslut i
brådskande ärenden.

§ 19

Inga övriga frågor anmäldes.

§ 20

Inga avtackningar av avgående ledamöter

§ 21

Mötesordförande avslutade årsmötet.
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