Protokoll fört vid Svenska Marfanföreningens årsmöte 2016-03-12
Medborgarskolan, Hagagatan 23 A, Stockholm
Närvarande från styrelsen: Karin, Carina, Paula, Kent, Anneli, Jonas, Christina
Samt 6 medlemmar
1. Mötets öppnande
Carina öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Kort presentationsrunda av de
närvarande.
2

Kallelsens godkännande
Godkändes att kallelsen sänts ut i stadgeenlig tid.

3. Val av ordförande för mötet
Carina Olsson valdes till ordförande för mötet.
4. Val av sekreterare för mötet
Anneli Jonsson valdes till sekreterare för mötet.
5. Dagordningens godkännande
Dagordningen godkändes
6. Val av två justerare som också är röstberättigade
Som justerare och rösträknare valdes Annett Andersson och Lise Murphy
7. Justering av röstlängd
13 röstberättigade befann sig på mötet.
8. Verksamhetsberättelse
Carina gick igenom rubrikerna i verksamhetsberättelsen och den lades till handlingarna.
9. Ekonomisk berättelse
Paula gick igenom den ekonomiska rapporten och den lades till handlingarna.
10. Revisionsberättelse
Revisor Tony de Belder läste upp revisionsberättelsen. Han har granskat räkenskaperna och
funnit dem vara i sin ordning.
11. Styrelsens ansvarsfrihet
Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015.
12. Eventuella stadgeändringar
Inga ändringar detta år
13. Eventuella inkomna motioner
Inga inkomna motioner detta år.
14. Fastställande av årsavgift för nästkommande år
Styrelsen föreslog samma avgifter som föregående år vilka är som följer:
Huvudmedlem 200 kronor

Familjemedlem boende på samma adress som huvudmedlem
Guldmedlem 500 kronor eller mer
Stödmedlem 100 kronor

50 kronor

Årsmötet beslutar att fastställa dessa avgifter för nästkommande år.
15. Verksamhetsplan och budget för 2016
Carina läste upp verksamhetsplanen och Paula redogjorde för budgeten. Årsmötet godkände
verksamhetsplanen och budgeten.
16. Val av styrelseledamöter
Katarina Lindahl från valberedningen läste upp valberedningens förslag.
Paula Grandell, Marlene Svalberg, Christina Kjellström, Karin Olsson sitter kvar ett år till, tills
årsmötet 2017.
Ellicka Mellgren och Rebecca Palmqvist avgår som ledamöter från styrelsen.
Jenny Åström, Anneli Jonsson, Kent Clasén och Jonas Asplund valdes till ledamöter på två år,
till årsmötet 2018.
17. Val av ordförande
Carina Olsson omvaldes på ett år som föreningens ordförande.
18. Val av revisor och revisorssuppleant
Tony de Belder omvaldes på ett år som revisor. Erik Cardfeldt omvaldes till revisorssuppleant
på ett år.
19. Val av valberedning
Katarina Lindahl och Consol Mompeó valdes till valberedare.
20. Övriga frågor
Inga övriga frågor.
21. Mötets avslutande
Carina avslutade mötet.

Vid protokollet

Anneli Jonsson
Sekreterare

Anette Andersson
Justerare

Lise Murphy
Justerare

