Protokoll årsmöte Funkibator ideell

förening, 4:e mars 2014
Plats: IOGTNTO, Vattentorget 1, Växjö
Närvarande: Stefan Johansson*, Sofie Sjöstrand*, Pia Hammargren*, Camilla Gjörloff*, Per-Erik Eriksson*,
Katarina Lindwall*, Fredrik Holmquist*, Per-Erik Nilsson*, Ingmar Svensson*, Christopher Svensson*,
Karin Carlsson*, Aleksa Pajovic*, Miralema Klokic*, Tomas Forsman*, Pontus Ydström*, Katarina
Liwbom*, Judith Lundgren*. (* medlem)

1.

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

2.

Val av årsmötets ordförande
Årsmötet beslutade att välja Karin Carlsson till mötesordförande.

3.

Val av mötessekreterare
Årsmötet beslutade att välja Stefan Johansson till mötessekreterare.

4.

Val av två justerare, tillika rösträknare
Årsmötet beslutade att välja Tomas Forsman och Katarina Liwbom till justerare/rösträknare.

5.

Årsmötets behöriga utlysande
Årsmötet beslutade att årsmötet var behörigt utlyst.

6.

Fastställande av dagordning
Årsmötet beslutade att fastställa dagordningen. Två övriga ärenden anmäldes, 1) Barnläger 2)
Instiftandet av stipendie.

7.

Justering av röstlängd
Röstlängden justerades enligt bilaga 1.

8.

Styrelsens verksamhetsberättelse
Pia Hammargren föredrog verksamhetsberättelsen (finns som separat handling). Korrigering från
12 deltagare till 11 deltagare från Sverige avseende belgiskt utbyte. Årsmötet beslutade därefter
att godkänna och lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna.

9.

Styrelsens ekonomiska redovisning
Per-Erik Eriksson och Stefan Johansson föredrog den ekonomiska redovisningen (finns som
separat handling). Årsmötet beslutade därefter att godkänna och lägga den ekonomiska
redovisningen till handlingarna.
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10. Revisorernas berättelse
Revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2013 (finns som separat handling) föredrogs av Sofie
Sjöstrand. Revisorn föreslog årsmötet att bevilja den avgående styrelsen ansvarsfrihet.
11. Styrelsens ansvarsfrihet
Årsmötet beslutade att bevilja den avgående föreningsstyrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret
2013.
12. Motioner, med styrelsens yttranden, och styrelsens
styrelsens propositioner
Varken några motioner eller propositioner har inkommit inför årsmötet.
13. Medlemsavgift
Årsmötet beslutade att fastställa medlemsavgiften till 0 kr.
14. Verksamhetsplan
Verksamhetsplanen föredrogs av Pia Hammargren. Tillägg med att styrelsen under kommande
verksamhetsår ska presentera ett förslag och en handlingsplan för att inspirera, utveckla och
locka medlemmar till att arbeta i och med Funkibator på övergripande styrelsenivå. Årsmötet
godkände verksamhetsplanen och lade den därefter till handlingarna.
15. Budget
Per-Erik Eriksson och Stefan Johansson föredrog styrelsens förslag på budget 2014. Årsmötet
godkände budgeten 2014 och lade den därefter till handlingarna.
16. Presentation av valberedningens förslag till ny styrelse
Valberedningen, Tomas Forsman, föredrog sitt förslag till ny styrelse för Funkibator förening (finns
som separat handling).
17. Val av styrelse
Årsmötet beslutade att godkänna valberedningens förslag till ny styrelse samt valberedning.
Stefan Johansson valdes till ordförande. Pia Hammargren, Sofie Sjöstrand och Miralema Klokic
valdes till ledamöter. Årsmötet valde Tomas Forsman till valberedning.
18. Val av revisorer
Årsmötet beslutade att välja Helena Fälton Björkman till revisor.
19. Övriga ärenden
1) Barnläger – Per-Erik Nilsson informerade och lämnade inbjudningar till barnläger som
arrangeras av Hjärnkraft.
2) Instiftande av stipendium – Stefan Johansson föreslog att Funkibator skulle instifta ett årligt
stipendium till minne av nyligen bortgångne och medlemmen Joel Gustafsson. Stipendiet föreslås
vara någon symbolisk summa och delas ut på Joels födelsedag. Stipendiet delas ut till någon
förebild inom målgruppen, person med funktionsnedsättning, och styrelsen kan själva välja ut
någon att dela ut det till alternativt att det är ett ansökningsförfarande. Årsmötet biföll förslaget
och ett årligt stipendium blev därmed instiftat.
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20. Årsmötets avslutande
Efter att ha tackat alla deltagare avslutade Stefan Johansson årsmötet.

Växjö, den 4:e mars 2014

______________________________

______________________________

Karin Carlsson, mötesordförande

Stefan Johansson, mötessekreterare

______________________________

______________________________

Katarina Liwbom, justerare

Tomas Forsman, justerare
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Bilaga 1

Röstlängd 4/3 2014
Stefan Johansson (styrelsen 2013/2014, ej punkt 11) *
Sofie Sjöstrand (styrelsen 2013/2014, ej punkt 11) *
Pia Hammargren (styrelsen 2013/2014, ej punkt 11) *
Camilla Gjörloff (styrelsen 2013/2014, ej punkt 11) *
Per-Erik Eriksson (styrelsen 2013/2014, ej punkt 11)
Katarina Lindwall
Fredrik Holmquist *
Per-Erik Nilsson
Ingmar Svensson
Christopher Svensson
Karin Carlsson
Aleksa Pajovic
Miralema Klokic *
Tomas Forsman *
Pontus Ydström
Katarina Liwbom
Judith Lundgren (ej punkt 1-8 då närvaro inte fanns)
* Röstberättigade medlemmar. Enligt stadgarna behöver man ha blivit medlem minst en månad innan
årsmötet. 7 av de 17 närvarande var således röstberättigade.
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