ÅRSMÖTE I FAMILJEFÖRENINGEN BOLIVIAS BARN 21 MAJ 2016
Plats: Årsta Folkets Hus i Stockholm
1. Ordföranden Agneta Landin hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Ordförande
konstaterade att föreningen fyller 30 år. Mötet inleddes med en tyst stund för att hedra
minnet av Lucy Zambrano, som avlidit och som i 35 år varit föreningens kontaktperson i
Bolivia. Mötet arrangerades tillsammans med svensk-bolivianska föreningen Antawara, som
ordnade en boliviansk måltid och gjorde dansuppträdanden.
2. Beslöts att Agneta Landin skulle leda mötet som ordförande och att Lars-Olof (LO) Landin
skulle föra protokoll. Till justerare utsågs Lena Hedblom.
3. Kallelse hade gått ut första gången i januari. Mötet ansågs behörigen utlyst.
4. LO föredrog styrelsens förvaltningsberättelse för perioden 15/5 2015 – 31/3 2016
25 familjer hade betalt årsavgiften för familj som är 200 kr. Styrelsen föreslår oförändrad
avgift. Dessutom hade 3000 kr inbetalats som bidrag. Kostnaden för plusgirokontot var 950
kr. Totalt fanns i kassan per den 31/3 10.370 kr. Efter bokslutsårets slut och fram till 21/5
hade ytterligare 15050 kr inbetalats som bidrag. Efter avdrag för uppbelupna administrativa
kostnader för Internet och register på 1200 kr samt för framtida administrativa kostnader på
2150 kr för kommande period fanns på årsmötesdagen 22.000 kr i bidragsfonden. T.o.m.
årsmötesdagen hade totalt 37 familjer betalat till årsavgift och/eller bidrag.
De administrativa kostnaderna för plusgiro, register och Internet kommer att vara 2200 kr
per år.
Mötet beslöt att godkänna och lägga förvaltningsberättelsen till handlingarna.
Revisor Göran Wirhagen meddelade att han granskat handlingarna, att förvaltningsberättelsen
är rättvisande och att medlen finns på föreningens plusgiro. Han föreslog att styrelsen beviljas
ansvarsfrihet.
Mötet beslöt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet. Mötet beslöt vidare att insamling av bidrag i
fortsättningen ska fortsätta att göras till Lucy Zambranos minne.
5. Förslag till stadgeändring.
Föregående årsmöte beslutade att styrelsen skulle se över stadgarna mot bakgrund att mötet
föreslog att verksamheten skulle bedrivas vidare med så lite administration som möjligt.
Styrelsen föreslog att paragraf 7 i stadgarna ändras från minst 5 till minst 3 ledamöter, att
benämningar på övriga ledamöter (sekr, kassör osv utgår) och att teckningsrätterna klargörs.
Styrelsens förslag till ordalydelse paragraf 7 är denna:
§7 Styrelse
Föreningens styrelse består av minst 3 ledamöter. Ledamöterna väljs på 2 år. Styrelsen i sin
helhet tecknar firman. Ordföranden tecknar ensam föreningens firma och plusgirokonto.
Beslut tas med enkel majoritet.
Mötet beslöt att ändra stadgarna i enlighet med styrelsens förslag.
6. Beslöts att omvälja Agneta Landin som ordförande för ytterligare en 2-års period och att
omvälja Cecilia och LO Landin övriga ledamöter också på 2 år.
Beslöts att till revisor omvälja Göran Wirhagen och till revisorssuppleant nyvälja Birgit
Vestman Lundberg.
7. Mötet beslöt att Agneta Landin såsom ordförande ensam tecknar föreningens firma och
plusgirokonto.
8. Mötet avslutades med middag och dansuppträdande. Föreningens yngre medlemmar
avslutade 30 års jubileet på El Cocodrilo på Ringvägen.
Stockholm den 21 maj 2016
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