
Arsmote for 50 6 re 2OL5-03-22

Nirvarande:
Elvira Thomasson, Erik Lindsten, fenny Cedercrantz, Anna Gunterberg, Anna Svedberg,
Mikaela Ericsson

Dagordning
L Motets oppnande
2. Upprattande av rristliingd
3. Val av mritesordforande och motessekreterare
4. Val av tvA justeringspersoner/rcistrdknare
5. Friga om irsmotets stadgeenliga utlysande
6. Behandling av styrelsens verksamhetsberdttelse.
7. Revisorernasberdttelse
8. Frigan om balans- och resultatrdkningens faststiillande samt styrelsens fdrslag

till resultatdisposition
9. Friga om ansvarsfrihet frir styrelsens ledamoter
10. Beslut om medlemsavgift for det kommande iret
L l-. Beslut om rirvergripande verksamhetsplan fcir verksamhetsiret
L2. Val av ledamoter i styrelsen frir en tid av ett 6r
13. Val av ordfrirande for styrelsen for en tid av Wi ir
1-4. Val av revisor och revisorssuppleant ftir en tid av ett ir
15. Val av valberedning bestiende av tre ledamoter, varav en utses till

sammankallande
L6. Behandling av i stadgeenlig tid inkomna motioner
17. Behandling av Arenden som av styrelsen hdnskjuts till irsmotet
18. 0vriga frigor
19. Motet fcirklaras avslutat

1. Motets oppnande.
Motet frirklarades oppet.

2. Upprdttande av rostliingd.
Av mritets deltagare var alla rostberdttigade.

3. Val av mcitesordfcirande och mritessekreterare.
Till motesordforande valdes f enny Cedercrantz och till mritessekreterare valdes
Mikaela Ericsson.

4. Val av wi justeringspersoner/rcistrdknare.
Till justeringspersoner och rcistriknare valdes Elvira Thomasson och Erik
Lindsten.

5. Friga om irsmritets stadgeenliga utlysande,
Arsmotet holls efter sista datum fcir irsmriten enligt stadgarna. Motet utlystes
inom stadgeenlig tid.

6. Behandling av styrelsens verksamhetsberdttelse.
Arsmritet beslutade att ldgga till antal givare i verksamhetsberdttelsen.

7. Revisorernasberdttelse.
Revisorberdttelsen liistes upp.



8. Frigan om balans- och resultatrikningens faststdllande samt styrelsens ftirslag

till resultatdisposition.
- Arsmotet beslot att resultatetfor 2014 ska skjuts over till 2015.

- Arsmritet beslot att forvaltningsberdttelse inte skrivs. Detta ska dndras i

stadgarna.

9. Friga om ansvarsfrihet for styrelsens ledamciter

50 ores revisor, Mekki Karlsson, foreslog Arsmritet att bevilja avgAende styrelse

ansvarsfrihet for den tid som revisionen omfattar. Detta rostades igenom av

Srsmotet.

10. Beslut om medlemsavgift for det kommande iret
Arsmritet beslutade att medlemsavgiften ska vara L00 kr for det kommande iret'

11. Beslut om dvergripande verksamhetsplan ftir verksamhetsiret
Arsmotet beslutade att verksamhetsplan ska skrivas pi mtite som hills efter
irsmotet.

12. Val av ledamriter i styrelsen for en tid av ett ir
Valberedningen lade fram friljande forslag: Elvira Thomasson, Erik Lindsten,

f enny Ceder irantz,Anna Svedberg, Mikaela Ericsson, f ulie Aronsson. Arsmotet

valde dessa pi en tid av ett ir.

13. Val av ordfclrande frir fdreningen for en tid av tvi Ar.

Valberedningen lade fram foljande forslag: Anna Gunterberg. Arsmritet valde

Anna Gunterberg till ordfcirande for en tid av tvi ir.

14. Val av revisor och revisorssuppleant frir en tid av ett ar
Arsmcitet valde Mekki Karlsson till revisor och Gunnel Thomasson till revisor
suppleant.

L5. Val av valberedning bestiende av tre ledamoter, varav en utses till
sammankallande.
Arsmotet utsAg Anna Gunterberg som ansvarig for att ldmna ftirslag vid ndsta

mote.

16. Behandling av i stadgeenlig tid inkomna motioner
Inga drenden har inkommit.

17. Behandling av irenden som av styrelsen hdnskjuts till Arsmotet
Inga arenden har inkommit.

18, Ovriga frigor
Inga irenden har inkommit.

19. Motet forklaras avslutat

Stockholm ZOtS-03-22

Mikaela Ericsson, Sekreterare

fr,aal1a**., til*l;Jl'".
Erik LindstenElvira Thomasson


