
 
 
 
Nedansiljans FN-förening. 
 
 
Protokoll fört vid årsmötet den 25 februari 2015 i Sveasalen Leksand. 
 
Närvarande:  Solveig Bergqvist, Marita Castenhag, Björn Grunewald, Peter Hagen, 
Lennart Hedberg, Else-Maj Hägg-Hellborg, Carin Palmcrantz, Johan Palmcrantz, 
Liselotte Åström 

         Ordinarie ordförande Lena Forssell har förhinder att närvara. 
 
§1. Årsmötet öppnas. Vice ordförande Carin Palmcrantz öppnar mötet och hälsar 
välkommen 
 
§2. Fastställande av röstlängd. Röstlängden fastställdes. 
 
§3. Fråga om mötets stadgeenliga utlysning. Mötet förklarades stadgeenligt utlyst. 
 
§4. Fastställande av dagordning. Dagordningen godkändes och fastställdes. 
 
§5. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet. 
Till ordförande för mötet valdes Björn Grunewald och till sekreterare för mötet valdes 
Else-Maj Hägg-Hellborg. 
 
§6. Val av protokollsjusterare. Till protokollsjusterare valdes Liselotte Åström 
 
§7. Styrelsens årsredovisning. Ordförande föredrog årsredovisning. 
Verksamhetsberättelsen behöver några kompletteringar varför detta görs till första 
styrelsemötet innevarande år. Förslaget godtogs av mötet. 
 
§8. Revisorernas berättelse. Kassör Solveig Bergqvist läser upp revisionsberättelsen. 
Årsmötet beslutade att lägga den till handlingarna. 
 
§9. Fastställande av årsredovisning. Godkänns med kompletteringar. Bokslutet läggs 
till handlingarna. 
 
§10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. Årsmötet beslutade i enlighet med 
revisorernas förslag att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna 
verksamhetsåret. 
 
§11. Fastställande av verksamhetsplan och budget för 2015. 
Vice ordförande redovisar muntligt verksamhetsplan, där vi planerat studiecirkel för 
våren samt kommer att driva demokratifrågan för Västsahara. Dessutom planerar vi att 
informera om FN i våra kommuner bl.a genom att anskaffa FN-fanor  och förslagsvis 
besöka kommunfullmäktige. 
2015 års verksamhetsplan kompletteras vid kommande sammanträde. 
 



§12. Fastställande av antal ledamöter och suppleanter i styrelsen. Antalet är 
oförändrat. 
Ordinarie ledamöter är 5 och suppleanter 4. 
 
§13. Val av ordförande 1 år. Lena Forssell. 
 
§14. Val av kassör 1 år. Solveig Bergqvist. 
 

         §15. Val av styrelseledamöter: a/ 2 styrelseledamöter på 2 år : Solveig Bergqvist, Else-   
Maj Hägg-Hellborg. Val av b/ två ledamöter på 1 år: Carin Palmcrantz och Liselotte 
Åström. 
Val av suppleanter för ett år: 
Marwan Ali, Marita Castenhag, Lennart Hedberg, Johan Palmcrantz. 
 
§16. Val av 2 revisorer på ett år, en revisorsersättare på ett år. 
2 revisorer: Inga Gruvris och Barbro Ekström Gisslar. Revisorsersättare på ett år: 
Kerstin Furöstam. 
 
§17. Val av 1 ombud och en suppleant till FN-distriktets årsmöte. Styrelsen väljer 
dessa personer vid nästa sammanträde. 
 
§18. Val av valberedning. Vi får fortsätta leta person som kan tillsättas snarast. 
 
§19. Övriga ärenden som årsmötet med ¾ majoritet beslutar ta upp till behandling. 
Ombud till mötet i Göteborg 13-14 juni väljs vid nästkommande möte. Ombud måste 
utses senast 15-04-06. 
 
§20. Årsmötet avslutas av mötesordförande Björn Grunewald, som även avtackas av 
Carin Palmcrantz för sitt föredrag tidigare under kvällen. 
I samband med kaffepausen fick vi lyssna till gitarrmusik av Gustav Palmcrantz. 
 
 
 
 
 
 
 
Carin Palmcrantz                   Else-Maj Hägg-Hellborg        Liselotte Åström 
ordförande                              sekreterare                               justerare 
 
 
 


