Föreningen 50 öre

Protokoll Årsmöte 2013
Februari 24, 2013
Närvarande:

Nästa möte:

I.

Anna Gunterberg, Anna Svedberg, Elvira Thomasson, Erik Lindsten
Frederik Van de Walle, Jenny Cederkrantz, Mikaela Eriksson, Sussie
Von
Mars 3, 2013

Dagordningen

Dagordning
1. Mötets öppnande
Mötet förklaras öppnat
2. Upprättande av röstlängd
Samtliga närvarande är medlemmar och röstberättigade.
3. Val av mötesordförande och mötessekreterare
-Mötesordförande: Mikaela Eriksson
-Mötessekreterare: Anna Svedberg
4. Val av två justeringspersoner/rösträknare
Anna Gunterberg och Frederik Van de Walle
5. Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande
Årsmötetfastställde att kallelsen gått ut i enlighet med stadgarna.
6. Behandling av styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse
1. Inget tillägg till Verksamhetsberättelsen

7. Revisorernas berättelse
Revisor Sebastian Ferrer läste upp revisorsberättelsen per telefon och skickar oss
Revisionsberättelsen efter överenskommelse.

8. Frågan om balans- och resultaträkningens fastställande samt styrelsens
förslag till resultatdisposition
1. Fastställande av resultat och balansräkningen:
-Ingående balans: 6.600:- SEK
-Utgående balans: 4.400:- SEK
4. Vi för över resultat till Resultat och balansräkningen 2013
-Utgående balans 2012 = ingående balans 2013

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
Årsmötet beviljar 50 öres styrelse ansvarsfrihet 2013.

10. Beslut om medlemsavgift för det kommande året
Föreningens medlemsavgift fastställs till att fortsatt vara 60:- SEK

11. Beslut om övergripande verksamhetsplan för verksamhetsåret
Vi är alla nöjda med verksamhetsplanen. Vi har som mål för 2013 att samla in 100.000:- SEK till
barnhemmet

12. Val av minst fyra ledamöter i styrelsen för en tid av ett år
Valberedningens förslag för styrelsen:
Elivra Thomasson
Jenny Cederkrantz
Erik Lindsten
Robin Linder
Valberedningen har inte hittat någon ersättare till Sussie Von, som avgår.
Årsmötet valde samtliga till ledamöter för en tid av 1 år.

13. Val av ordförande för en tid av två år
Mikaela Ericsson tar över efter Elvira Thomasson som suttit under ett ifyllnads år.
Årsmötet valde Mikaela för en tid av 2 år.

14. Val av revisor och revisorsuppleant för en tid av ett år
-Revisor: Sebastian Ferrer
-Revisors suppleant: Anna Svedberg

15. Val av valberedning bestående av tre ledamöter, varav en utses till
sammankallande
-Frederik Van de Walle väljs som sammankallande i valberedningen

Årsmötet valde följande till valberedningen: Frederik Van de Walle, Lisa Berggren, Viola
Thomasson

16. Behandling av i stadgeenlig tid inkomna motioner
Inga motioner har inkommit till årsmötet.
17. Behandling av ärenden som av styrelsen hänskjuts till årsmötet
Inga ärenden
18. Mötet förklaras avslutat
Årsmötet förklarar mötet avslutat
Sekreterare
Anna Svedberg

Datum och ort

Datum och ort

Anna Gunterberg
Justerare

Frederik Van de Walle
Justerare

Punkter som behandlades efter årsmötet








Vi har fått in 17.000:- SEK I bidrag från insamling i år
Vi körde en Alla Hjärtans Dag kampanj som vi fick positiva kommentarer om och
fortsätter gärna med kampanjer i samma anda. Nästa kampanj är Påsk kampanjen
Påsk kampanjen: Börja kampanjen senast 3v innan Påsk. Kort ska göras klara senast
den 4 mars.
Uppdateringstråd kring aktiviteter, nyheter i 50 öre föreningen kommer skickas ut
varannan vecka. T ex mål med aktuellt projekt samt vad som har hänt i projektet
FB grupp har skapats för föreningsfrågor
På nästa möte, den 3 mars kl.10 så berättar Anna Gunterberg mer om hennes resa till
Palakol och möte med dem modiga barnen samt Ebenezer och John.
Barnhemmet önskar att vi skickar pengar 1 x i månaden så att det sammanfaller naturligt
med deras räkningar.

