
Nedansiljans FN-förening 

Protokoll årsmöte  

Årsmöte i Sveasalen den 29 februari.  

Närvarande:  

Carin Palmcrantz 

Kerstin Furöstam 

Lena Forssell 

Solveig Bergqvist 

Gustav Palmcrantz 

Margareta Hegarty 

Johan Palmcrantz 

Linnéa Ndangoya 

Stefan Hällberg 

Marwan Ali 

Ingrid Lindahl 

Anita Osbeck 

Årsmötet inleddes med en föreläsning av Pierre Schori under temat ”Blå basker under FN-flagg eller 

NATO-soldat?” 

§ 1 Årsmötet öppnas 

Ordförande Carin Palmcrantz hälsade välkommen och mötet öppnades. 

§ 2 Mötets stadgeenliga utlysning 

Mötet förklarades stadgeenligt utlyst. 

§ 3 Fastställande av röstlängd 

Röstlängden fastställdes. 

§ 4 Fastställande av dagordning 

Dagordningen godkändes och fastställdes. 

§ 5 Val av ordförande och sekreterare för årsmötet 

Till ordförande för mötet valdes Ingrid Lindahl och till sekreterare valdes Lena Forssell. 

§ 6 Val av protokolljusterare 

Till protokolljusterare valdes Solveig Bergkvist. 

§ 7 Styrelsens årsredovisning 

Ordförande föredrog årsredovisningen d v s verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse. 

Årsredovisningen godkändes av årsmötet. 

§ 8 Revisorernas berättelse 

Ordföranden läste upp revisionsberättelsen. Årsmötet beslutade att lägga den till handlingarna. 



§ 9 Fastställande av verksamhetsplan och budget 2012 

Carin Palmcrantz föredrog verksamhetsplan för 2012. Årsmötet godkände verksamhetsplanen. 

Årsmötet gav styrelsen i uppdrag att upprätta budget för 2012. 

§ 10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

Årsmötet beslutade i enlighet med revisorernas förslag att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det 

gångna verksamhetsåret. 

§ 11 Antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen 

Årsmötet fastställde att antalet ledamöter i styrelsen ska vara 6 ordinarie och antalet suppleanter ska 

vara 4. 

§ 12 Val av ordförande 2 år och kassör 1 år 

Årsmötet beslutade enhälligt att välja Carin Palmcrantz till ordförande 2 år och Kerstin Furustam till 

kassör 1 år. 

§ 13 Val av 2 ledamöter på 2 år, 2 ledamöter på 1 år och 4 suppleanter på 1 år 

Årsmötet beslutade enhälligt att välja Johan Palmcrantz och Lena Forssell på 2 år, Eduardo Padilla 

och Stefan Hällberg på 1 år. Vidare valdes Lennart Hedberg, Solveig Bergkvist, Eric Böwes och Gustav 

Palmcrantz som suppleanter i 1 år. 

§ 14 Val av 2 revisorer på 1 år och 1 revisorsersättare på 1 år 

Årsmötet beslutade enhälligt att välja Barbro Ekström-Gisslar och Lisa Palmcrantz till revisorer och 

Marwan Ali som revisorsersättare, samtliga på 1 år. 

§ 15 Val av ombud och suppleant till FN-distriktets årsmöte 

Årsmötet beslutade att välja Marwan Ali till ombud på FN-distriktets årsmöte och Gustav Palmcrantz 

till ersättare. 

§ 16 Val av ombud och suppleant till FN-förbundets kongress.  

Årsmötet beslutade ge styrelsen i uppdrag att utse ombud och ersättare till FN-förbundets kongress. 

§ 17 Val av valberedning 

Årsmötet beslutade att utse Margareta Hegarty till valberedning i samverkan med styrelsen. 

§ 18 Övriga ärenden 

FN-föreningen har beslutat i verksamhetsplanen att i samband med Världsmiljödagen i juni ha en 

våraktivitet. Margareta Hegarty föreslår att styrelsen tar kontakt med Leksands kommun som 

kommer att anordna en aktivitet då. Leksands vänort från Uganda kommer att vara i Leksand då 

liksom Ugandas ambassadör. Årsmötet ger styrelsen i uppdrag att ta kontakt med kommunen. 

§ 19 Årsmötet avslutas 

Årsmötets ordförande tackade för förtroendet och avslutade mötet. 

 

 

 



 

Ingrid Lindahl 

Ordförande 

 

 

Lena Forssell    Solveig Bergkvist 

Sekreterare    Justerare 

 

 

 

 

 

 

 


