Årsmötesprotokoll

2011-06-12

Familjeföreningen
Bolivias barn

Plats: Lövudden Mälarkonferens, Västerås
Närvarande:
39 personer från 26 familjer.
Mötets öppnande
Agneta Landin öppnade årsmötet 2011 i Västerås och hälsade alla välkomna.
§ 1 Årsmötet godkände att mötet var utlyst i behörig ordning enligt stadgarna.
§ 2 Val av mötesordförande
Årsmötet beslutade att välja Agneta Landin till mötesordförande och Lena Hedblom till
sekreterare.
§ 3 Val av justerare
Årsmötet beslutade att välja Kurt Reimer och Clara Geite att justera protokollet.
§ 4 Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse
L O Landin läste upp verksamhetsberättelsen och gick igenom föreningens ekonomi för
verksamhetsåret 1 april 2010 - 31 mars 2011 som finns på hemsidan och som uppvisade ett
positivt resultat på 23.064 kr. Av överskottet är 20.509 kr bistånd varav 20.000 kr är en
återbetalning av utbetalt bistånd till Stiftelsen Gatubarn. 2.555 kr är överskott i den
administrativa delen. Årsrapporten godkändes och lades till handlingarna
§ 5 Revisionsberättelse Agneta Landin läste upp Göran Weidenmarks revisionsrapport.
Göran Weidenmark har av hälsoskäl avböjt fortsatt revisorsuppdrag.
§ 6 Frågan om ansvarsfrihet
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet.
§ 7 Val av årets styrelse
Av styrelsens ledamöter var Cecilia Landin, Hugo Baastrup, Beatrice Lenkert och Agneta
Landin valda till 2012.
Årsmötet beslutade att omvälja Teresa Norman och Lena Hedblom till år 2013,
§ 8 Val av revisor
Till ordinarie revisor valdes Göran Wirhagen och till revisorsuppleant Jim Fjellet.
§ 9 Val av valberedning
Till valberedning valdes LO Landin, Mario Hedblom och Sven Gerdin.
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§ 10 Medlemsavgift
Styrelsen föreslog en förändring av medlemsavgiften från 250:- per familj till enskild avgift
på 100:- per vuxen medlem. Som vuxen medlem räknas de som fyllt 18 år. Årsmötet biföll
förslaget med tillägget att detta görs under innevarande år som försök.
Följande förslag till stadgeändringar bifölls: ”Adopterade från Bolivia och deras
familjemedlemmar har rätt att bli medlemmar”. Vidare att ”avgiften skall betalas senast den
31 december och att betalande medlemmar och familjemedlemmar under 18 år har rösträtt på
årsmötet”.
Mötet uppdrog till styrelsen att förelägga nästa årsmöte ev. andra nödvändiga stadgeändringar
till följd av det enskilda medlemsskapet.
§ 11 Bistånd
För närvarande finns ej något biståndsprojekt att stödja. Styrelsen kommer under året att
undersöka och finna på nya projekt.
§ 12 Övrigt
a.) Förslag om att inte förlägga kommande årsmöten till Pingsthelgen utan till den sista helgen
i maj bifölls.
b.) Teresa Norman är styrelsens årsmötesanvariga och kommer tillsammans med övriga
styrelsen att undersöka lämplig årsmötesort 2012..
c) Nästa årsmöte hålls den 26-27 maj, vilket råkar sammanfalla med pingsten.
d) Agneta föreslog på övriga frågor att eventuella överskottspengar från Lucys uppehälle
under årsmötet går till ungdomskontot, vilket årsmötet biföll.
b) Gröna Lundbesök bestämdes till den 27/8-2011.
§ 14 Mötets avslutande
Mötesordförande tackade alla närvarande och förklarade årsmötet avslutat
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