ÅRSMÖTE  2015,  Söndag  29  Mars  kl.  12:00  

Plats:  Götgatan  61,  1  tr  (till  höger).  Portkod  1957.  Innovativs  Omsorgs  konferenslokal.  
VARMT  VÄLKOMNA!    
  
DAGORDNING  
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Fastställande  av  röstlängd  för  mötet.  
Val  av  ordförande  och  sekreterare  för  mötet.  
Val  av  protokolljusterare  och  rösträknare.  
Fråga  om  mötet  har  utlysts  på  rätt  sätt.  
Fastställande  av  föredragningslista.  
a)  Styrelsens  verksamhetsberättelse  för  det  senaste  verksamhetsåret,  
b)  Styrelsens  förvaltningsberättelse  (balans-‐‑  och  resultaträkning)  för  det  senaste  
räkenskapsåret.  
Revisorernas  berättelse  över  styrelsens  förvaltning  under  det  senaste  verksamhets/räkenskapsåret.  
Fråga  om  ansvarsfrihet  för  styrelsen  för  den  tid  revisionen  avser.  
Fastställande  av  medlemsavgifter.  
Fastställande  av  verksamhetsplan  samt  behandling  av  budget  för  det  kommande  verksamhets-‐‑
/räkenskapsåret.  
Behandling  av  styrelsens  förslag  och  i  rätt  tid  inkomna  motioner.  
Val  av  
a) föreningens  ordförande  för  en  tid  av  1  år;  

a. Sara  Björneke,  ordförande  
b) övriga  ledamöter  i  styrelsen  för  en  tid  av  1  år;  

c)

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Henrik  Hjelmgren,  vice  ordförande  
Benjamin  Grossmann,  ledamot  och  kassör  
Carolin  Hermansson,  ledamot  
Karolina  Skagerberg,  ledamot  
Jon  Gunnarsson-‐‑Ruthman,  ledamot  
Jasmine  Carew,  suppleant,  1a(Ny  för  2015,  tilltänkt  kassör)  
Nina  Lai,  suppleant,  2a  

Claes  Nordström,  suppleant,  3e  
1  revisor  för  en  tid  av  ett  1  år.  I  detta  val  får  inte  styrelsens  ledamöter  delta;  

a. Christina  Lundborg,  Allegretto  Revision.  

d) Firmatecknare  2015:    

a.
b.
c.
d.

Sara  Björneke,  890811-‐‑7222(ny  2015)  
Benjamin  Grossmann,  780623-‐‑0319  
Jon  Gunnarsson-‐‑Ruthman,  860302-‐‑0010

Henrik  Hjelmgren,  840321-‐‑0555
13. Övriga  frågor.  
• Förslag  på  adressändring:  Från  Paternostervägen  52,  121  49  Joanneshov(Klara  Ekvalls  
adress)  till  Snickerigatan  14,  126  26(Ledamot  Henrik  Hjelmgrens  adress).  Av  anledningen  att  
Klara  Ekvall  tidigare  kassör  slutar.    
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