Framtiden I Våra Händer

Protokoll från Årsmötet 2020-05-23
Plats: Åby gård Örebro kommun
Närvarande: På grund av Coronapandemin genomfördes årsmötet med ett reducerat
antal personer på plats och några per telefon vid vissa beslut.
På plats: Gunilla Winberg, Kurt Gustafsson, Karin Nilsson Jungermann och Rune
Lindström. Per telefon: Annika Winning Anders Persson och Eva Tidner.
1. Mötet öppnas
Ordf. Gunilla Winberg genomförde formaliseringsakten
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
Ordf. Karin N.J. Sekr. Kurt Gustafsson
3. Val av protokolljusterare
Rune Lindström och inför underskrift ordf. Gunilla Winberg.
4.Godkännande av dagordning
Godkändes med två tillägg under Övrigt: AH minnesgåva och KFF-uppropet
5. Frågan om mötet utlysts i behörig ordning
Frågan besvarades med: Ja
6. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2019
Karin läste igenom den och vi konstaterade att vissa språkliga justeringar och tillägg
ska göras innan berättelsen läggs till handlingarna. Kurt utför justeringarna.
7. Revisionsberättelsen.
Gunilla läste upp revisor Frostegrens revisionsrapport. Godkändes av mötet.
8. Fastställande av Resultat och Balansräkningen verksamhetsåret 2019
Rapporten föredrogs av Rune Lindström och fastställdes av mötet.
9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen verksamhetsåret 2019
Frågan besvarades med: Ja
10. förslag till verksamhetsplan för 2020 med budget
Mötet gick igenom planen. Två budgetjusteringar föreslogs.
11. Godkännande av förslag till verksamhetsplan för 2020-2021
Godkändes efter justering av följande budgetposter: Årsmötet, minskas till 6000 kr
och 4000 kr därifrån överföres till posten Styrelsemöten som då ökas till 10000 kr.
12. Valberedningens förslag presenteras.
Årsmötets valde enligt presenterat förslag under följande punkter:

13. Val av ordförande på ett år
Gunilla Winberg (efter omval på 2 år i ordinarie styrelsen)
14. Val av ordinarie styrelsemedlemmar
Kvarstår efter val på två år 2019: Karin Nilsson Jungermann och Rune Lindström
Omval på 2 år: Kurt Gustafsson och Gunilla Winberg. Nyval på 2 år Anders Persson
15. Val av ersättare i styrelsen
Omval för 1 år, Peter Eller. Nyval för 1 år, Eva Tidner. En tredje ersättare saknas.
Styrelsen får i uppdrag att under året söka någon för förtroendeposten.
16. Val av revisorer
Efter valberedningens förslag har dagarna innan årsmötet ordinarie revisorn bett om
att få bli ersättare. Årsmötet beslutade att Erik Frostegren får blir ersättare istället för
Gunnel Lundmark som underrättas och avtackas för sin insats under åren. Styrelsen
får i uppdrag att under 2020 söka en ny ordinarie revisor.
17. Val av firmatecknare för 2020-2021
Ordförande Gunilla Winberg och kassören Rune Lindström var för sig. Vid
penningutbetalningar över 10000 kronor ska båda teckna firman. (Ordf. och kassör
enligt Protokoll från konstituerande möte.)
18. Val av ansvarig för Ny Livsstil.
Om styrelsen beslutar om utgivning av någon Ny Livsstil ska styrelsen dessförinnan
också ta beslut om vem som ska vara ansvarig för denna.
19. Val av ansvarig för hemsidan
Beslutade att Annika Winning fortsätter att sköta hemsidan.
20. Val av valberedning
Annika Winning kvarstår om Gunnel Lundmark även vill fortsätta. Styrelsen tar
kontakt med Gunnel Lundmark för att säkerställa en valberedning för 2021.
21. Övrigt för diskussion och beslut
Anna Horns minnesgåva beslutades i år gå till: ARV, Aktion rädda Vättern. Gåvan
utdelas vid föreslaget höstmöte på Åsens by i september.
Kvinnor För Fred, KFF-s upprop om att Sverige ska skriva under: FN-s konvention
om förbud mot kärnvapen. Årsmötet beslutade att FIVH skriver under uppropet.
22. Mötet avslutas
Gunilla Winberg tackade mötesordf. för god insats och avslutade Årsmötet.

Mötesordf. Karin Nilsson J-mann

Föreningsordf. Gunilla Winberg

Sekr. Kurt Gustafsson Just. Rune Lindström

