Protokoll årsmöte 2018
Tid: 10 april 2018 kl 13 - 18
Plats: IOGT-NTO-gården i Klara, Klara Södra Kyrkogata 20 i Stockholm
1. Mötets öppnande
a. Ax ordförande Anna Edlund öppnade mötet.
2. Fastställande av röstlängd
a. Röstlängd fastställdes enligt bilaga 1.
3. Val av mötesordförande
a. Till mötesordförande valdes Johan Groth
4. Val av mötessekreterare
a. Till mötessekreterare valdes Anna Edlund
5. Val av två personer att justera protokollet
a. Till justeringspersoner valdes Ulf Hageström Svensson och Alexandra Hjortswang
6. Fråga om mötets behörighet
a. Kallelse till mötet gick ut den 13 mars 2018
b. Mötet befanns vara i behörig ordning utlyst
7. Fastställande av föredragningslista
a. Föredragningslistan fastställdes
8. Styrelsens verksamhetsberättelse för föregående år
a. Verksamhetsberättelsen för 2017 lades till handlingarna
Anna Virta lämnar mötet vid denna punkt.
9. Ekonomisk berättelse för föregående år
a. Den ekonomiska berättelsen för 2017 lades till handlingarna
10. Revisorernas berättelse för föregående år
a. Revisorerna föredrog sina respektive berättelser
11. Frågan om ansvarsfrihet för föregående års styrelse
a. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året
12. Motioner och propositioner
a. Proposition om stadgeändring (Bilaga 2)
i.
Beslut: § 11 ÅRSMÖTE Ordinarie årsmöte ska hållas senast den 31 maj varje år.
Styrelsen är ansvarig för att skicka ut kallelse till årsmötet. Kallelsen skickas till
medlemsorganisationerna minst fyra veckor innan årsmötet äger rum.
ändras till
Ordinarie årsmöte ska hållas senast den 31 maj varje år.
Styrelsen är ansvarig för att skicka ut kallelse till årsmötet. Kallelsen skickas till
medlemsorganisationerna minst åtta veckor innan årsmötet äger rum.
Handlingarna ska vara medlemsorganisationerna tillhanda minst 4 veckor innan
årsmötet.
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Motioner ska inkomma till Ax styrelse senast sex veckor innan årsmötet.

13.
14.

15.

16.

17.
18.
19.

b. Proposition om ersättningar etc.
i.
Beslut: för auktoriserad revisor utgår inget arvode utöver det som faktureras
föreningen
ii.
Beslut: Ax ersätter, mot redovisning av kvitto eller liknande underlag,
styrelseledamöternas utlägg för resor, logi och mat
Årets verksamhetsplan
a. Verksamhetsplan för 2018 fastställdes enligt bilaga 3
Årets budget och fastställande av medlemsavgifter
a. Budget för 2018 fastställdes enligt bilaga 4 (justeringar efter att ha fått intäkter av KUR,
skriva med?)
b. Medlemsavgifterna för 2019 fastställs enligt bilaga 4
c. Beslut: att Ax eget kapital inte ska underskrida 280.000 kronor per den 31 december
2018
Val av styrelse
a. Till ledamöter valdes: Alexandra Hjortswang (nyval, 2 år), Anna-Karin Waldermarson
(omval, 2 år), Alexander Hallberg (omval, 2 år), Anna Edlund (kvarstår, 1 år), Martin
Larsson (kvarstår, 1 år) och Erika Lindqvist (kvarstår, 1 år)
Mats Wenlöf lämnade under denna punkt.
Val av revisorer och ersättare
a. Till revisorer valdes: Baker Tilly Stockholm, Ulf H Svensson återkommer med nytt namn
då Göran går i pension. Martin Lindor (verksamhetsrevisor) och Thomas Dahlberg
(suppleant verksamhetsrevisor)
Val av valberedning
a. Till valberedning valdes: Sofie Ward (sammankallande) och Mats Wenlöf
Övriga frågor
a. Inga övriga frågor
Mötets avslutande

Stockholm i april 2018

----------------------------------------------------------------Anna Edlund, sekreterare

--------------------------------Alexandra Hjortswang, justerare

Ulf H Svensson, justerare
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