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Årsmöte Fåfängan 2018-04-22
Plats: Fåfängan
1. Val av ordförande och sekreterare för mötet
Kenneth Bodin valdes till ordförande och Monica Ceesay till sekreterare.

2. Val av protokolljusterare och rösträknare
Till protokolljusterare och rösträknare valdes Marie Anstadius och Anders Ericson.

3. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
Årsmötet beslutade att mötet har utlysts på rätt sätt.

4. Fastställande av dagordning
Årsmötet beslutade att fastställa dagordningen.

5. Fastställande av röstlängd för mötet
Röstlängden fastställdes till 12 personer.

6. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
Kenneth läste upp verksamhetsberättelsen, och årsmötet beslutade att godkänna den.

7. Styrelsens förvaltningsberättelse för det senaste räkenskapsåret
Marie läste upp balans- och resultaträkning, och årsmötet beslutade att godkänna dem.

8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste

verksamhet-/räkenskapsåret
Revisor Birgit Båvner var inte närvarande vid mötet, så Marie läste upp revisionsberättelsen.

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
Årsmötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet.

10. Medlemskap och fastställande av medlemsavgifter
Årsmötet beslutade att medlemsavgifterna ska vara som tidigare: 200 kronor för fullvärdigt
medlemskap, där rabatter på vissa arrangemang ingår. 75 kronor för stödmedlem. 50 kronor
för barn.

11. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det

kommande verksamhets-/räkenskapsåret
Årsmötet beslutade att godkänna förslagen på verksamhetsplan och budget.
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12. Behandling av stadgar, policy, förslag från styrelsen och inkomna motioner
Ingenting fanns att behandla på den punkten.

13. Val av

a. Föreningens ordförande och vice ordförande för en tid av 1 år:
Till ordförande valdes Kenneth Bodin och att utse vice ordförande hänvisades till
styrelsen.

b. Övriga ledamöter i styrelsen, sekreterare, kassör för en tid av 1 år:
Till sekreterare valdes Monica Ceesay, till kassör Marie Anstadius, till vice kassör Marja
Fiander och till övriga ledamöter valdes Magdalena Denoch, Jonatan Blixt, Lena Stammel
och Mariela Pérez.

c. Eventuella suppleanter i styrelsen
Inga suppleanter valdes.

d. Valberedning för en tid av 1 år
Årsmötet beslutade att frågan hänvisades till styrelsen.

e. Val av revisor
Till revisor valdes Arne Svensson och till revisorsuppleant Birgit Båvner.

14. Avslutande av mötet
Ordförande Kenneth Bodin avslutade årsmötet.
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