
Protokoll fört vid årsmöte den 5 mars 2016 Årefjällsätra 

Närvarande 10 medlemmar: Se deltagarlista ( bil 1 ) 

§ 1 Öppnande 

Ordföranden,Linn Lund, hälsar alla välkomna och förklarar årsmötet öppnat. 

§ 2 Kallelse 

Årsmötet beslutar anse sig i behörig ordning kallade. 

§ 3 Dagordning 

Årsmötet beslutar fastställa föreslagen dagordningen . 

§4 Val av presidium 

Till ordförande för mötet för väljs Linn Lund. 

Till sekreterare väljs Margareta Österberg 

§ 5 Val av justerare 

. Till justerare och tillika rösträknare väljs Björn Engström och Eva Fagerstedt Kjellberg 

§ 6 Verksamhetsberättelsen 

Verksamhetsberättelsen presenteras och läggs därefter till handlingarna med tillägget: 

"En av våra medlemmar, Caj Weineus, har under året deltagit i en B-kurs i FN-kunskap i FN-förbundets regi " (bil 

2) 

§7 Ekonomisk berättelse 

Föreningens ekonomiska berättelse redovisas och godkänds av mötesdeltagarna.(bil 3) 

§ 8 Revisorernas berättelse 

Revisorernas berättelse föredras . I revisionsberättelsen noteras de höga adminstrationskostnaderna. Mötet 

föreslår att styrelsen skickar samtliga räkningar till studieförbundet NBV som sedan sänder vår kassör en 

sluträkning vid årets slut. Detta förfarande bespar föreningen höga bankavgifter. Efter detta beslut läggs 

revisionsberättelsen till handlingarna.( bil 4) 

§ 9 Beslut om ansvarsfrihet 

Årsmötet beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året. 

§ 10 Fastställande av årsavgift 



Årsavgiften kommer även att i fortsättningen skötas centralt från FN-förbundet. 

Efter kongressbeslut har årsavgiften fastställts till 200 kr för enskild medlem samt 100 kr för ungdom under 26 år. 

§ 11 Verksamhetsplan 2015 

Ett förslag till verksamhetsplan presenteras och godkänns av årsmötesdeltagarna .(bil 5) 

§ 12 Val av styrelse , revisorer och valberedning 

a.Till styrelseledamöter på två år väljs Ingrid Lindberg (omval) , Ann Marie Nilsson (omval) och 

och Margareta Österberg ( omval ) 

( Linn Lund och Ruth Paasche har ett år kvar.) 

b. Till ersättare på två år väljs Birgit Larsson, (omval ) Sylvia Sparrok (omval ) och Inger Åsén ( omval ) 

(Eva Fagerstedt Kjellberg och Henny Möhlnhoff har ett år kvar.) 

§ 13 Val av två revisorer och en revisorsuppleant 

Till revisorer på ett år väljs Björn Engström och Erik Jonsson . 

Till revisorsuppleant på ett år väljs Birgitta Granehag Engström. 

§ 14 Val av valberedning 

Till valberedningen väljs Birgitta Granehag Engström. Styrelsen får i uppdrag av mötet att att utse ytterligare en 

medlem i valberedningen 

§ 15 Val av ombud till Jämtlands FN-distrikts årsmöte den 27 mars 

Till ombud i Jämtlands FN-distrikts årsmöte välj Linn Lund och som 

ersättare Ulla Britt Boetius 

§ 16 Val av representant i Järpen i samverkan 

Till föreningens representant i föreningen Järpen i samverkan väljs 

Birgitta Granehag Engström och som ersättare Björn Engström. 

§ 17 Val av ombud vid Jämtlands föreningsarkivs årsmöte 

Årsmötet beslutar välja Linn Lund som ombud och Ulla Britt Boetius som ersättare vid Föreningsarkivets årsmöte. 

§ 18 Avslutning 

De närvarande vid mötet tackar för det arbete som under året utförts av föreningens styrelse . 



Ordföranden tackar deltagarna för mötet. 

Därefter avslutas årsmötet. 

Efter årsmötet och förtäring får mötesdeltagarna se videofilmer från ett par biståndsprojekt m i de Afrikanska 

staterna Ghana och Tchad. 
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