Protokoll Årsstämma mars 2020
Ideella Föreningen Företagsamma Kvinnor i Härryda Kommun
Tid: Söndagen 8 Mars klockan 17.00
Plats: Benarebyskolan, Mölnlycke
§1. Öppnande av mötet
Ordföranden Josefin Haraldsson öppnade mötet.
§2. Val av ordförande för mötet
Till ordförande valdes Gunnar Häggström.
§3. Val av sekreterare för mötet
Till sekreterare valdes Evelyn Jons
§4. Val av justerare
Till justerare valdes Maria Ulfvin Larsson och Eva Synnergren.
§5. Upprättande av röstlängd
Fastställer den avbockade deltagarlistan som röstlängd.
§6. Godkännande av mötets utlysande
Skickades ut 27 januari, således stadgeenligt utlyst.
§7. Godkännande av dagordningen.
Dagordningen godkändes.
§8. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2019
En sammanfattning av verksamhetsberättelsen lästes upp av ordförande Josefin
Haraldsson och godkändes.
§9. Resultat- och balansräkning för 2019
Resultat- och balansräkningen anses föredragen, ordförande Josefin Haraldsson
informerade.
§10. Genomgång revisionsberättelsen för 2019
Revisionsberättelsen anses föredragen. Inga frågor.
§11. Fastställande av resultat- och balansräkning
Fastställes för 2019.
§12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
Ansvarsfrihet för styrelsen beviljas.

§13. Inkomna propositioner
1. Nytt namn på föreningen föreslås: Företagsamma Kvinnor i Härryda Kommun
Ideell Förening. Det nya namnet antas.
2. Styrelsens medlemmar ges förtroende att gå på event/föredrag som arrangeras
av föreningen, eller där föreningen är medarrangör, till ett värde av 1000 kr, som
ersättning för sitt arbete i styrelsen. Detta gäller per person och både för ordinarie
och ersättare i styrelsen. Förslaget antas.
§14. Beslut om medlemsavgift för 2021
2020 har vi en medlemsavgift på 100 kr och en serviceavgift på 380kr + moms 95kr =
575 kr. Medlemsavgiften föreslås vara oförändrad för 2021. Beslut enligt förslaget.
§15. Fastställande av budget för 2020
Under mötet framförs ett nytt förslag: att posten Träffar och seminarier ska höjas från
25.000 till 45.000 kr. Man budgeterar därmed en förlust på -13.700. Förslaget antas. I
övrigt antas den planerade budgeten.
§16. Val av ordinarie styrelseledamöter
Styrelsen föreslås bestå av ordförande plus 7 ordinarie ledamöter och två
suppleanter vilket fastställdes.
Stämman väljer nedan uppräknade:
• Ordförande: Josefin Haraldsson, omvald på ett år. Valdes enhälligt.
• Val av ledamöter på två år:
Victoria Hill (omval), Camilla Karlsson (nyval)
Val av ledamöter 1 år:
Maria Gabrielsson (nyval)
Britt-Marie Norden Helmberg (nyval)
Det noteras att Karin Hvit och Eva Sollén valdes på två år vid förra
årsstämman och således redan är valda för 2020:
Följande ledamöter och suppleanter avgår:
Evelyn Jons, Carina Fyrsten
§17. Val av suppleanter på 1 år.
Thina Bergman (nyval), Lena Blomqvist (nyval)
§18. Val av valberedning 2 personer på 1 år
Maria Hagberg, nyval
Linda Ljungdrake, nyval
§19. Val av revisorer på 1 år
Ordinarie revisor: Margareta Andersson, nyval
Revisorssuppleant: Jenny Forsman, nyval

§20. Övriga frågor
§21. Avslutande av mötet
Ordförande avslutade mötet.

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

………………………………..
Evelyn Jons, Sekreterare

Justeras:

…………………………………….
Maria Ulfvin Larsson

………………………………..
Eva Synnergren

