Protokoll från ÅRSMÖTE

Familjeföreningen BOLIVIAS BARN
30 maj 2009 på Tullhuset på Dalarö i Stockholms södra skärgård

0. Mötet öppnandes av ordföranden Agneta Landin
52 personer från 17 familjer var närvarande.
1. Mötets behöriga utlysande
Kallelse hade skickats i januari per post till 96 medlemsfamiljer som varit aktiva de senaste åren.
Därefter har påminnelser gjorts via e-post. Mötet ansåg därför att kallelse skett i behörig ordning.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
Agneta Landin valdes till ordförande för mötet och LO Landin valdes till sekreterare.
3. Val av justeringsmän och tillika rösträknare
Jens Baastrup och Sven Westerlund valdes till justeringsmän.
4. Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 1 april 2008 - 31 mars 2009
Agneta Landin redogjorde för det gångna verksamhetsåret. Rapporten hade publicerats på
hemsidan och förelåg i tryck på mötet. Beslöts att lägga rapporten till handlingarna.
5. Redovisning av föreningens ekonomi för verksamhetsåret 1 april 2008 - 31 mars 2009
Agneta Landin redogjorde för ekonomin. Ett sammandrag har publicerats på hemsidan och det
fullständiga bokslutet förelåg i tryck på mötet. En tendens är att det är färre familjer som betalar
medlemsavgift. Det beror främst på att de unga vuxna i familjen inte är intresserade och då går
familjen ur. Det gör att vi tär på biståndsmedel för att bekosta administration. Bokslutet med en
kassabehållning på 54173 kr mot 53216 kr året före godkändes. Under året har inga
biståndsmedel betalats ut.
6. Revisionsrapport
Göran Weidenmark läste upp revisionsberättelsen som rekommenderade styrelsen ansvarsfrihet
och rekommenderade årsmötet att höja medlemsavgiften med tanke på det sjunkande antalet
betalande familjer.
7. Frågan om ansvarsfrihet
Mötet beslöt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
8. Val av styrelse samt frågan om teckningsrätt
Hugo Baastrup, Kurt Wallbom, Agneta och Cecilia Landin är valda till 2010.
Av de övriga ledamöterna omvaldes Anne Bohman, Marianne Hellbom och Lena Hedblom,
medan ungdomarna skulle återkomma till styrelsen med förslag till nya ledamöter. Hugo Baastrup
fick i uppgift att samla in mailadresser och förmedla kontakten med styrelsen.
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9. Övriga val
Mötet beslöt att omvälja Göran Weidenmark till ordinarie revisor och Bengt Hedblom till
revisorsuppleant för ytterligare ett år.
Valnämnden bestående av LO Landin, Sven Gerdin, Inger Frank och Joen Morales omvaldes.
10. Medlemsavgiften
Årsmötet beslöt att höja årsavgiften till 250 kr per familj.
11. Biståndsverksamheten
Alina från stiftelsen gatubarn informerade före mötet om stiftelsens verksamhet i La Paz.
Mötet beslöt att skicka 20.000 kr för att börja finansiera ett daghem för ensamstående mödrar,
som skall drivas av ungdomar från stiftelsens verksamhet. Mötet kräver en återrapportering för att
bl.a, kunna bedöma om vi därefter skall fortsätta att stödja projektet.
12. Nästa års verksamhet och årsmöte
Pingstlördagen infaller nästa gång den 22 maj 2010. Mötet beslöt att årsmötet skall hållas då och
att detta kan hållas på Dalarö om inget annat förslag uppkommer.
Hugo Baastrup fick i uppgift att se till att nya vuxna i föreningen med egna adresser noteras i
register och får kallelse till nästa möte.
13. Övriga frågor
Mötet fick en hälsning från Lucy vidarebefordrad av Beatrice Lenkert.
Anders och Carolina Hanser visade en film från Carolinas resa som volontär i La Paz. Föreningen
har fått en kopia som kan visas på kommande möten.
14. Mötet avslutades
Samtliga närvarande hälsades välkomna till buffémiddagen som följde.

Dalarö den 2 juli 2009

Lars-Olof Landin

Justeras:

Agneta Landin

Jens Baastrup

Sven Westerlund

