Protokoll Årsstämma mars 2019
Ideella Föreningen Företagsamma Kvinnor i Härryda Kommun
Tid: Onsdagen den 13 mars 2019 klockan 18.00
Plats: Benarebyskolan, Mölnlycke
§1. Öppnande av mötet
Ordföranden Karin Hvit öppnade mötet.
§2. Val av ordförande för mötet
Till ordförande valdes Gunnar Häggström.
§3. Val av sekreterare för mötet
Till sekreterare valdes Josefin Haraldsson
§4. Val av justerare
Till justerare valdes Eva Kilnäs och Eva Synnergren.
§5. Upprättande av röstlängd
Fastställer den avbockade deltagarlistan som röstlängd.
§6. Godkännande av mötets utlysande
Skickades ut 16 januari, således stadgeenligt utlyst.
§7. Godkännande av dagordningen.
Dagordningen godkändes.
§8. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2018
En sammanfattning av verksamhetsberättelsen lästes upp av Karin Hvit och
godkändes.
§9. Resultat- och balansräkning för 2018
Resultat- och balansräkningen anses föredragen. Kassör Eva Sollén informerade.
§10. Genomgång revisionsberättelsen för 2018
Revisionsberättelsen anses föredragen. Inga frågor.
§11. Fastställande av resultat- och balansräkning
Fastställes för 2018.
§12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
Ansvarsfrihet för styrelsen beviljas.
§13. Inkomna motioner
Inga motioner inkomna.

§14. Beslut om medlemsavgift för 2020
2019 har vi en medlemsavgift på 100 kr och en serviceavgift på 380kr + moms 95kr =
575 kr. Medlemsavgiften föreslås vara oförändrad för 2020. Beslut enligt förslaget.
§15. Fastställande av budget för 2019.
Den föreslagna budgeten fastställdes.
§16. Val av ordinarie styrelseledamöter
Styrelsen föreslås bestå av ordförande plus 4 ordinarie ledamöter och två
suppleanter.
Stämman väljer nedan uppräknade:
• Ordförande: Josefin Haraldsson, vald på ett år. Valdes enhälligt.
• Val av ledamöter på två år:
Eva Sollén (omval), Karin Hvit (omval)
Valda på två år vid förra årsstämman:
Evelyn Jones, Victoria Hill
Följande ledamöter och suppleanter avgår:
Eva Kärrberg, Ann-Sofie Lindh
§17. Val av suppleanter på 1 år.
Carina Fyrsten (omval), Irina Fjeldstad (nyval)
§18. Val av valberedning 2 personer på 1 år
Anna Tidblom (sammankallande), nyval
Ann-Sofie Lindh, nyval
§19. Val av revisorer på 1 år
Ordinarie revisor: Jenny Forsman, omval
Revisorssuppleant: Helga Öst, nyval

§20. Övriga frågor
• Stadgarna bör ligga väl tillgängliga på föreningens hemsida. Idag finns de på
hemsidan, men är de svåra att hitta.
• Mötet beslutade att styrelsen ska utreda hur vi kan få till ett bättre
medlemsregister på hemsidan (bättre information).
• Styrelsen bör även se över frekvensen på utskickade nyhetsbrev.

§21. Avslutande av mötet
Ordförande avslutade mötet.

……………………….…………...
Gunnar Häggström, Ordförande

………………………………..
Josefin Haraldsson, Sekreterare

Justeras:

…………………………………….
Eva Kilnäs

………………………………..
Eva Synnergren

