
Arsmotesprotokoll 201 6

Foreningen 50 <ire, 2016-02-16

Niirvarande: Erik Lindsten, Jenny Cedercrantz,Elvira Lindsten, Anna Svedberg, Erik
Gunterberg, Julie Aronsson, Mikaela Ericsson, Anna Gunterberg

Anmalt ftirhinder: Revisor Mekki Karlsson, valberedare Jenny Blomqvist, lorslag till
revisor Margareta Lindstrom.

1. Miitets iippnande
M<itet ftirklaras tippnat

2. Upprittande av rcistlingd
R<istliingden ftir irsmotet bestod av:

Erik Lindsten, Jenny Cedercrantz,Elviralindsten, Anna Svedberg, Erik Gunterberg,

Julie Aronsson, Mikaela Ericsson, Anna Gunterberg

3. Val av mtitesordfcirande och m6tessekreterare

Arsmrjtet valde Julie Aronsson som motesordforande och Anna Gunterberg som

motessekreterare.

4. Val av tvi justeringspersoner

Arsm<itet valde Anna Svedberg och Erik Lindsten som justeringspersoner.

5. Friga om 6rsm6tets stadgeenliga utlysande

Arsm<itet konstaterade att 6rsm6tet var utlyst i enlighet med stadgarna.

6. Behandling av styrelsens verksamhetsberdttelse och
fiirvaltn i ngs berdtte lse

Arsm6tet godkiinde verksamhetsberiittelsen och fiirvaltningsberittelsen fiir 201 5.



7. Revisorernas beriiftelse

Arsmdtet tog del av revisoremas beriittelse. Revisor Mekki Karlsson rekommenderar

Arsmdtet att irsm6tet beviliar stwelsen ansvarsfrihet.

8 Friga om balans- och resultatrakningens faststSllande samt styrelsens
f<irslag till resultatdisposition
Arsm<itet godkiinde styrelsens fiirslag till resultatdisposition att den ansamlade

ftirlusten pi 1540 kronor dverftirs i ny riikning.

9 Fr6ga om ansvarsfrihet fiir styrelsens ledamtiter
Arsmdtet beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

10 Beslut om medlemsavgift ftir det kommande iret
Arsm6tet besldt att medlernsavgiften pfl 100 kr kvarstir fiir 2016.

11 Beslut om iivergripande verksamhetsplan fiir verksamhetsiret
Arsm6tet besldt att godkiinna verksamhetsplanen ftir 2016 med tilliigget att fiir
januari-mars utarbeta nya rutiner {iir hantering av medlemskap.

'l2Yal av ledamtiter i styrelsen f<ir en tid av ett ir
Jenny Blomqvist rapporterade skriftligen att alla ledam6ter i styrelsen tackat ja till att

ingi i styrelsen under 2016.

o Arsm6tet valde alla ledam6ter till stlrelsen ftir en tid av ett ir.

13 Val av revisor och revisorssuppleant fdr en tid av ett ar
Jenny Blomqvist rapporterade att Gunnel Thomasson tackat ja till uppdraget som

revisorssuppleant, men att revisor Mekki Karlsson tackat nej. Ordftirande Anna
Gunterberg har tillfiigat Margareta Lindstrdm att bli revisor. Margareta Lindstrdm har

sedan minsa ir tillbaka arbetat som ekonom od den ideella ftireninsen



Afrikagruppema och har l6ng erfarenhet av intemationellt utvecklingssamarbete och

fiireningsverksamhet.

r Arsmdtet besldt att velja Margareta Lindstrdm som revisor Iiir en tid av ett 8r.

r Arsm6tet besldt att valja Gunnel Thomasson som revisorssuppleant fiir en tid av

ett ir.

14 Val av valberedning bestiende av tre ledamiiter, varav en utses till
sammankallande

Valberedningen har inte hittat ledamdter till valberedning. Arsm6tet gav styrelsen i
uppdrag att under 2016 tills?itta valberedningen.

15 Behandling av i stadgeenlig tid inkomna motioner

Behandling av styrelsens proposition:

1. Arsmdtet beslutade att godkiinna proposition om stadgeiindring av punkt 5:13: Att

iindra stadgama frin nuvarande skrivning till: Val av valberedning bestiende av

tvi ledamdter, varav en utses till sammankallande.

2. Oversyn och eventuell revidering av punkt 5 och 6 i stadgama.

Arsm6tet beslutade att gdra fiiljande iindringar i stadgama:

o Kallelse till 6rsm6te skall ske senast tre veckor i {tirviig.

o Motion fr6n medlem som skall behandlas pi irsmdtet skall vara stltelsen
tillhanda senast tvi veckor innan Arsmdtet /.../

o Punkt 5.5 iindras till: Behandling av styrelsens verksamhetsberiittelse och

irsredovisning. Alla stiillen i stadgarna diir det stAr liirvaltningsberiittelse

ska blas ut till irsredovisning.

16 Behandling av arenden som av styrelsen hdnskjuts till irsm6tet
Inga hiinskjutna iirenden till irsmdtet. Arsmiitet fiirklaras avslutat.
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