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Protokoll årsmöte Funkibator ideell 
förening, 19:e mars 2013    

 

Plats:Plats:Plats:Plats: Nätverket SIP:s kansli, Västergatan 8A, Växjö 

Närvarande:Närvarande:Närvarande:Närvarande: Stefan Johansson*, Sofie Sjöstrand*, Camilla Gjörloff*, Björn Möller*, Per Rosqvist*, Jenny 
Malm*, Peter Svan*, Per-Erik Eriksson*, Katarina Lindwall*, Emilia Nordgren*, Josefin Fält*, Per-Erik 
Nilsson*, Christina Gutiérrez Malmbom*, Sanna Svensson  (* medlemmar) 

 

1.1.1.1. Årsmötets öppnandeÅrsmötets öppnandeÅrsmötets öppnandeÅrsmötets öppnande    
Ordförande Stefan Johansson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.     

2.2.2.2. Val av årsmötets ordförandeVal av årsmötets ordförandeVal av årsmötets ordförandeVal av årsmötets ordförande    
Mötet beslutade att välja Stefan Johansson till mötesordförande.    

3.3.3.3. Val av mötessekreterareVal av mötessekreterareVal av mötessekreterareVal av mötessekreterare    
Mötet beslutade att välja Sofie Sjöstrand till mötessekreterare.    

4.4.4.4. Val av två justerare, tillika rösträknareVal av två justerare, tillika rösträknareVal av två justerare, tillika rösträknareVal av två justerare, tillika rösträknare    
Mötet beslutade att välja Camilla Gjörloff och Katarina Lindwall till justerare/rösträknare.    

5.5.5.5. Årsmötets behöriga utlysandeÅrsmötets behöriga utlysandeÅrsmötets behöriga utlysandeÅrsmötets behöriga utlysande    
Årsmötet beslutade att årsmötet var behörigt utlyst.    

6.6.6.6. Fastställande av dagordningFastställande av dagordningFastställande av dagordningFastställande av dagordning    
Årsmötet beslutade att fastställa dagordningen med tillägget att redogörelse av genomförd 
medlemsenkät skulle presenteras under punkt 19.    

7.7.7.7. Justering av röstlängdJustering av röstlängdJustering av röstlängdJustering av röstlängd    
Röstlängden justerades enligt bilaga 1.    

8.8.8.8. Styrelsens verksamhetsberättelseStyrelsens verksamhetsberättelseStyrelsens verksamhetsberättelseStyrelsens verksamhetsberättelse    
Camilla Gjörloff föredrog verksamhetsberättelsen (finns som separat handling). Ett skrivfel 
åtgärdades på sista sidan där det stod "September 2013" men skulle stått "September 2012". 
Årsmötet beslutade därefter att godkänna och lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna.    

9.9.9.9. Styrelsens ekonomiska redovisningStyrelsens ekonomiska redovisningStyrelsens ekonomiska redovisningStyrelsens ekonomiska redovisning    
Per-Erik Eriksson föredrog den ekonomiska redovisningen (finns som separat handling). Årsmötet 
beslutade därefter att godkänna och lägga den ekonomiska redovisningen till handlingarna. 

10.10.10.10. Revisorernas berättelseRevisorernas berättelseRevisorernas berättelseRevisorernas berättelse    
Revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2012 (finns som separat handling) föredrogs av Per-Erik 
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Eriksson. Revisorn föreslog årsmötet att bevilja den avgående styrelsen ansvarsfrihet. 

11.11.11.11. Styrelsens ansvarsfrihetStyrelsens ansvarsfrihetStyrelsens ansvarsfrihetStyrelsens ansvarsfrihet    
Årsmötet beslutade att bevilja den avgående föreningsstyrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 
2012. 

12.12.12.12. Motioner, med styrelsens yttranden, och styrelsens propositionerMotioner, med styrelsens yttranden, och styrelsens propositionerMotioner, med styrelsens yttranden, och styrelsens propositionerMotioner, med styrelsens yttranden, och styrelsens propositioner    
Inga motioner fanns. Sofie Sjöstrand föredrog styrelsens proposition om stadgeändringar. 
Årsmötet godkände enhälligt propositionen med följande ändringar 

- Att meningen " Ansökan om inträde prövas av styrelsen eller av den styrelsen utser." stryks i den 
femte att-satsen. 

- Att punkt 9.2 i den sista att-satsen ändras till "9.2 Föreningens styrelse består av ordförande, 
sekreterare och kassör. Vid behov kan även vice ordförande och extra ledamöter väljas. Övriga 
poster väljs föreslås vid behov av valberedningen och väljs eller på det konstituerade 
styrelsemötet." 

13.13.13.13. MedlemsavgiftMedlemsavgiftMedlemsavgiftMedlemsavgift    
Årsmötet beslutade att fastställa medlemsavgiften till 0 kr. 

14.14.14.14. VerksamhetsplanVerksamhetsplanVerksamhetsplanVerksamhetsplan    
Verksamhetsplanen föredrogs av Camilla Gjörloff och lades därefter till handlingarna.  

15.15.15.15. BudgetBudgetBudgetBudget    
Per-Erik Eriksson och Stefan Johansson föredrog styrelsens förslag på ny budget samt bilaga om 
möjliga ekonomiska handlingar (finns som separat handling). Årsmötet beslutade därefter att 
fastställa budgeten för räkenskapsåret 2013. 

16.16.16.16. Val av revisorerVal av revisorerVal av revisorerVal av revisorer    
Årsmötet beslutade att för räkenskapsåret 2013 utse Magnus Quist till föreningsrevisor.    

17.17.17.17. Presentation av valberedningens förslag till ny styrelsePresentation av valberedningens förslag till ny styrelsePresentation av valberedningens förslag till ny styrelsePresentation av valberedningens förslag till ny styrelse    
Valberedningen, Katarina Lindwall, föredrog sitt förslag till ny styrelse för Projektor (finns som 
separat handling).    

18.18.18.18. Val av styrelseVal av styrelseVal av styrelseVal av styrelse    
Årsmötet beslutade att godkänna valberedningens förslag till ny styrelse.    

19.19.19.19. Övriga ärendenÖvriga ärendenÖvriga ärendenÖvriga ärenden    
Ett övrigt ärende om medlemsenkät fanns. Stefan redovisade de svar som inkommit på den enkät 
som styrelsen skickat ut till medlemmarna (finns som separat handling). De närvarnade 
medlemmarna Jenny  Malm, Per-Erik Nilsson och Christina Gutiérrez Malmbom presenterade de 
förslag och önskemål de själva skickat in. I samband med detta diskuterades även frågan "Hur ska 
medlemmar engagera sig i föreningen?". Årsmötet gav styrelsen i uppdrag att arbeta vidare med 
denna fråga samt de önskemål som inkommit genom enkäten. 
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20.20.20.20. Årsmötets avslutandeÅrsmötets avslutandeÅrsmötets avslutandeÅrsmötets avslutande    
Efter att ha tackat alla deltagare avslutade Stefan Johansson årsmötet.    

    

 

 

 

 

Växjö, den 19:e mars 2013 

 

 

______________________________  ______________________________ 

Stefan Johansson, mötesordförande  Sofie Sjöstrand, mötessekreterare 

 

 

______________________________  ______________________________ 

Camilla Gjörloff, justerare   Katarina Lindwall, justerare 
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Bilaga 1 

 

Röstlängd Röstlängd Röstlängd Röstlängd 19/3 201319/3 201319/3 201319/3 2013    
Stefan Johansson (ej punkt 11) 

Sofie Sjöstrand (ej punkt 11. Ej heller 13 - då hon tillfälligt lämnat årsmötet vid detta beslut och därmed 
avsade sig sin röst i detta ärende) 

Per-Erik Eriksson (ej punkt 11) 

Camilla Gjörloff (ej punkt 11) 

Björn Möller 

Per Rosqvist 

Jenny Malm 

Peter Svan 

Katarina Lindwall 

Emilia Nordgren 

Josefin Fält 

Per-Erik Nilsson 

Christina Gutiérrez Malmbom 

 

Namn i kursivt – styrelsen 2012/2013 

 


