Protokoll
Svenska ED-föreningens årsmöte 2011-08-28, kl 10.00 i Villstad
1. Frågor om kallelsen skett i behörig ordning
Kallelse har skett enligt stadgar. Mötet finner att kallelse skett i behörig ordning.
2. Fastställande av röstlängd
Röstlängd upprättas vid behov.
3. Val av årsmötets funktionärer
Till ordförande för mötet utsågs Jenny Eriksson och till sekreterare för mötet utsågs Ia
Nielsen.
Till justeringsmän utsågs Helén Kenzler och Henrik Nilsson.
4. Fastställande av dag- och arbetsordning
Pelle Höglund föreslår att punkt 17 (Övriga frågor) och punkt 18 (Avslutning) byter plats
vilket godkännes. I övrigt fastställdes dag- och arbetsordning enligt stadgar.
5. Behandling av bokslut samt styrelsens verksamhetsberättelse för föregående
kalenderår
Bokslut och verksamhetsberättelse för det elfte verksamhetsåret behandlades och fastställdes.
6. Behandling av revisorernas berättelse för verksamhetsåret
Revisorns berättelse lästes upp.
7. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010 – 2011.
8. Val av styrelse på två år- till minst tre ordinarie ledamöter och två suppleanter.
Val av tre ledamot
Perioden för Hans Haegermarck går ut och han har avböjt omval. Perioden för Henrik
Nilsson, Patrik Fredlund går ut.
Valberedningen föreslår omval av Henrik Nilsson och omval av Patrik Fredlund på två år,
t.o.m. 2013.
Valberedningen föreslår omval av Jenny Pontelius till ordinarie ledamot på två år, t.o.m.
2013.
Årsmötet beslutar omval enligt ovan förslag.
Val av en suppleant
Perioden för Jenny Pontelius går ut.
Valberedningen föreslår nyval av Dagmar Carlsson på två år, t.o.m. 2013.
Årsmötet beslutar välja Dagmar Carlsson till suppleant på två år, t.o.m. 2013.
9. Val av en revisor med en suppleant på 1 år
Valberedningen föreslår omval av Christian Karlsson till föreningens revisor på ett år, t.o.m
2012.
Valberedningen föreslår omval av Lennart Gustafsson till revisorssuppleant på ett år, t.o.m.
2012.
Årsmötet beslutar omval enligt ovan förslag.
10. Val av valberedning

Helén Kenzler avgår.
Valberedningen föreslår nyval av Patrik Fredlund och omval av Pelle Höglund.
Årsmötet beslutar nyval och omval enligt ovan förslag.
11. Behandling av styrelsens förslag
Finns inga förslag.
12. Behandling av motioner från medlemmarna
Inga motioner har kommit in.
13. Beslut om medlemsavgifter för nästkommande kalenderår
Årsmötet beslutade att medlemsavgiften förblir oförändrad, d.v.s. 300 kr/familj/år och 100
kr/enskild medlem respektive stödmedlem/år.
14. Beslut om verksamhetens inriktning för kommande år
Styrelsens förslag är att inriktningen för verksamhetsåret 2011 -2012 skall vara:
 Fortsatt arbete med utgångspunkt från att-satserna i föreningens stadgar
 Fortsatt arbete och utveckling av hemsidan (medlemsbladets pappersutgåva utgår).
 Att styrelsemöte genomförs ca varannan månad
Styrelsens förslag för verksamhetens inriktning godkändes.
15. Beslut om rambudget för nästkommande kalenderår
Intäkter till föreningen finns idag i form av medlemsavgifter samt medel från olika fonder.
Fondmedel är normalt öronmärkta för medlemsaktiviteter och medlemsavgifterna täcker i
stort administrationen. Dessa medel utgör verksamhetens rambudget. Årsmötet godkände
rambudgeten.
16. Beslut om tid för nästa årsmöte
Beslut fattas att nästa årsmöte genomförs 26 augusti 2012 i samband med årlig träff. Tid
meddelas senare. Kallelse till nästa årsmöte anses därmed gjord, i enlighet med föreningens
stadgar.
17. Avslutning
Jenny Eriksson förklarar mötet avslutat.
!8. Övriga frågor
Vid justering av årsmötesprotokollet togs denna punkt bort, då den inte finns med i den i
stadgarna fastställda dagordningen för Svenska ED-föreningens årsmöte. Den diskussion som
uppstod är dock dokumenterad och används som underlag för vidare styrelsearbete. Delar av
diskussionen kommer att finnas med på vår webbplats. (Notering av Ia Nielsen 2011-11-28)
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