Protokoll från ÅRSMÖTE

Familjeföreningen BOLIVIAS BARN
22 maj 2010 på Tullhuset på Dalarö i Stockholms södra skärgård
0. Mötet öppnandes av ordföranden Agneta Landin
61 personer från 21 familjer var närvarande.
1. Mötets behöriga utlysande
Kallelse hade skickats i januari per post till 72 medlemsfamiljer som varit aktiva de senaste två åren.
Därefter har påminnelser gjorts via e-post. Mötet ansåg 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
Mariana Högberg-Lindén och Teresa Norman valdes till justerare att tillsammans med ordföranden
justera dagens protokoll.
4. Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 1 april 2009 - 31 mars 2010
Agneta Landin redogjorde för det gångna verksamhetsåret. Rapporten publiceras på hemsidan och förelåg
i tryck på mötet. Anmärkningsvärt var den stora aktivitet via Facebook som styrelsen initierat och i vilken
inte minst många av de yngre medlemmarna deltar. Beslöts att lägga rapporten till handlingarna.
5. Redovisning av föreningens ekonomi för verksamhetsåret 1 april 2009 - 31 mars 2010
Agneta Landin redogjorde för ekonomin. Ett sammandrag har publicerats på hemsidan och det
fullständiga bokslutet förelåg i tryck på mötet. Trenden med ett minskande antal betalande
medlemsfamiljer var bruten och antalet betalande medlemsfamiljer var något högre jämfört med
föregående år och två år bakåt. Den höjning av medlemsavgiften som genomfördes förra året hade gjort
att vi nu kunnat återbetala en del som tidigare lånats av biståndsmedel från administration.. Bokslutet med
en kassabehållning på 38.098 kr mot 54.173 kr året före, vilket berodde på att 20.000 kr betalats ut
biståndsmedel till Stiftelsen gatubarn i enlighet med föreg. årsmötesbeslut..
6. Revisionsrapport
Göran Weidenmark läste upp revisionsberättelsen som rekommenderade styrelsen ansvarsfrihet.
7. Frågan om ansvarsfrihet
Mötet beslöt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
8. Val av styrelse samt frågan om teckningsrätt
Agneta Landin, Cecilia Landin och Hugo Baastrup omvaldes för en ny tvåårsperiod. Av övriga ledamöter
var Lena Hedblom vald till 2011. Anne Bohman och Marianne Hellbom hade dock begärt att få utträda ur
styrelsen. Mötet beslöt därför att nyvälja Emil Haglund och Teresa Norman för en period om ett år och
Beatrice Lenkert för en period om två år.
9. Övriga val
Mötet beslöt att omvälja Göran Weidenmark till ordinarie revisor och Bengt Hedblom till
revisorsuppleant för ytterligare ett år.
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Till valnämnd utsågs LO Landin, Sven Gerdin och Mario Hedblom.
10. Medlemsavgiften
Beslöts att årsavgiften skall vara 250 kr per familj.
11. Biståndsverksamheten
Agneta Landin redogjorde för kontakterna med Stiftelsen gatubarn, dit 20.000 kr hade utbetalats för ett
finansiera ett daghem för ensamstående mödrar, som skulle drivas av ungdomar från stiftelsens
verksamhet. Projektet hade dock inte kommit igång varför mötet beslöt att styrelsen fick i uppdrag att
bestämma ett nytt projekt tillsammans med stiftelsen, som är i linje med föreningens syfte att stödja
barnen, och om inget nytt projekt presenterades skulle pengarna åtebetalas.
12. Nästa års verksamhet och årsmöte
Pingstlördagen infaller nästa år den 11 juni 2011. Styrelsen fick i uppgift att bestämma plats för nästa
möte. Årsmötet uttryckte intresse att fortsätta vara i Stockholmstrakten 2011, för att satsa på ett stormöte
någonstans utanför Stockholm 2012. LO Landin åtog sig att undersöka alternativet Gålö för 2011, 10 km
från Dalarö, där det finns stugby.
Diskuterades den nya Internetverksamheten och de yngre nyvalda ledamöterna i styrelsen uppmanades att
bilda en arbetsgrupp för att utveckla Facebook-gruppen, sätta upp regler för denna, göra kopplingar till
hemsidan osv. Betydelsen att använda Facebook för att rekrytera nya medlemmar diskuterades och
styrelsen fick i uppdrag att komma med förslag om medlemskap till nästa årsmöte. T.ex. diskuterades
frågan om medlemskap skall vara personligt med tanke på att en familj delas upp och finns på olika
platser.
13. Övriga frågor
Under övriga frågor diskuterades också rekrytering av nya medlemmar och kontakter med BFA.
Påpekades att vår förening inte har någon bindning till speciell adoptionsorganisation. Styrelsen
uppmanades att ta kontakt med BFA.
14. Mötet avslutades
Samtliga närvarande inbjöds att gå en guidad tur på Dalarö under ledning av LO Landin och därefter
avslutades en solig och innehållsrik dag med att alla åt gemensam buffémiddag.
Dalarö den 19 juli 2010

Lars-Olof Landin

Justeras:

Agneta Landin

Mariana Högberg-Lindén

Teresa Norman

