Protokoll fört vid årsstämma i Föreningen Station Linné
21 april 2018 på Ölands Folkhögskola, Skogsby
1. Val av ordförande vid stämman
Beslut:
Att välja Fredrik Ronquist
2. Val av sekreterare vid stämman
Beslut:
Att välja Karin Olsson
justeringspersoner, tillika rösträknare, att jämte ordföranden
justera dagens protokoll
Beslut:
Att välja Gunhild Kullenberg och Elisabeth Almgren
4. Upprättande av röstlängd
En lista gick runt där alla närvarande skrev upp sig (bifogas detta protokoll)
Beslut:
Att därmed justera röstlängden
5. Fastställande om stämman blivit stadgeenligt utlyst
Kallelsen ska enligt stadgarna sändas ut minst fyra veckor före mötet och det skedde
för ännu längre sedan.
Beslut:
Att godkänna att mötet blivit stadgeenligt utlyst
6. Fastställande av styrelsens årsberättelse
Den lästes igenom
Beslut:
Att fastställa årsberättelsen.
7. Ekonomisk årsredovisning
Denna gicks igenom. Synpunkter om att vi bör ta bort de nollade posterna under
rubriken Föreningens utgifter har bestått av. Samt att ta bort inkomstposten
Medlemsintäkter, medstiftare ur Resultaträkningen och framöver istället lägga in
dessa i posten Gåvor och donationer.
8. Revisorernas berättelse
Revisor Carina Olsson läste upp berättelsen (bifogas detta protokoll).
9. Fastställande av resultat- och balansräkning
Beslut:
Att fastställa resultat- och balansräkning, med de ändringar som nämns under
punkten 7 i detta protokoll.
10. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
Beslut:
Att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.

11. Behandling av motioner som väckts av styrelsen eller som av medlem
skriftligen lämnats till styrelsen senast 3 veckor före stämman
Inga sådana fanns.
12. Fastställande av arbetsplan för nästkommande verksamhetsår, samt
långsiktig plan för de tre närmast kommande verksamhetsåren
Förslaget lästes igenom.
Beslut:
Att fastställa denna plan.
13. Fastställande av årsavgift
Styrelsens förslag är att behålla avgifterna oförändrade, nämligen 100 kr per år för
ordinarie medlem och 500 kr per år för stödmedlem.
Beslut:
Att fastställa dessa avgifter.
14. Förslag till budget för nästkommande verksamhetsår
Förslaget gicks igenom.
Beslut:
Att fastställa budgeten för 2018.
15. Fastställande av antal ledamöter i styrelsen
Valberedningens förslag om antal ledamöter föredrogs av mötesordförande (ingen
från valberedningen var närvarande).
Beslut:
Att fastställa antalet ledamöter till 11 personer inklusive ordföranden.
16. Val av styrelseordförande
Valberedningens förslag fanns utdelat.
Beslut:
Att välja Fredrik Ronquist till ordförande på 1 år.
17. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter
Valberedningens förslag fanns utdelat.
Beslut:
Att välja Pav Johnson, Gunhild Kullenberg, Lena Wennersten, Anne Wilks och
Lenn
2 år (2018-2020).
1 år.
-

-

)

Valberedningens förslag fanns utdelat.
Beslut:
Att välja Cajsa Lindberg och Carina Olsson.
.

19. Val av sammankallande och ledamöter i valberedningen
Beslut:
Att välja Jan Landin, Honor Prentice och Mattias Forshage till valberedare och att
välja Jan Landin till sammankallande.

Beslut:
Att välja Gunhild Kullenberg och Göran Hoppe till representanter.
21. Övriga frågor
Inga fanns.
Fredrik Ronquist avslutade mötet och hälsade alla välkomna att följa med på
guidning vid Gamla Skogsby efter mötet.
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