
Protokoll från Föreningen Kisumus årsmöte 2014

Tid: Torsdagen den 10 april 2014
Plats: Skanskvarnsskolan
Närvarande: Se bilagd förteckning

§ 1. Mötet öppnades av Bitte Brask, ordförande i Föreningen Kisumu.

§ 2. Till mötesordförande valdes Anders Sandell, till mötessekreterare valdes Monica Tilstam
       och till justerare Kerstin Kingfors.

§ 3. Mötet förklarades vara behörigen utlyst.

§ 4. De närvarande antecknade sig och röstlängd upprättades.

§ 5. Dagordningen fastställdes med tillägget att § 17 a flyttas och läggs under § 10.

§ 6. Verksamhetsberättelsen lästes upp av Bitte Brask och godkändes med några justeringar.  
       Se bilaga.

§ 7. Revisionsberättelsen för år 2013 lästes upp av Björn Dahlberg. Se bilaga.

§ 8. Resultat och balansräkningen fastställdes. Se bilaga.
        Per Kingfors gick igenom en del av Stiftelsen St Christine Foundations rapport av  
        verksamhetsåret 2013. 

§ 9. Disposition av årets resultat. Överskottet förs över i ny räkning.

§ 10. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för år 2013.

§ 17a. Nya stadgeförslaget föredrogs på mötet av Erik Källström och godkändes efter några 
            justeringar. Se bilaga.

§ 11.  Årsmötet fastställde att styrelsen ska bestå av 6 ledamöter och 3 suppleanter.

§ 12. Val av ordförande och ledamöter för Föreningen Kisumu.
          Valberedningens förslag antogs. Se bilaga.

Ordförande:    Bitte Brask                         omval 1 år
Ledamöter:     Monica Tilstam                 omval 2 år
                          Per Kingfors                       omval 2 år
                          Julia Olson                         nyval 2 år
                          Erik Källström                    kvarstår 1 år
                          Marianne Zetterlund       kvarstår 1 år
Suppleanter:   Britt-Marie Hagman        omval 1 år
                          Rolf Sundberg                   nyval  1 år
                          Anki Ahlman                      nyval  1 år



§ 13. Val av revisor och revisorssuppleant. Valberedningens förslag antogs. Se bilaga.

Revisor:           Björn Dahlberg                 omval 1 år
Revisorssuppleant: Lars Dahl                  omval 1 år  

§ 14. Val av valberedning varav en sammankallande.
          Monica Tilstam
          Anders Sandell
          Anders Jansson

§ 15. Lägsta månadsavgift.
         Årsmötet beslöt att lägsta månadsavgift ska vara oförändrad dvs. 50 kronor i månaden.

§ 16. Per Kingfors läste upp styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för år 2014 
          som godkändes. Se bilaga.

§ 17. Inga motioner hade inkommit

§ 18. Övriga frågor
          Margareta Halfvarson tog upp frågan om att Stiftelsen St Christine Foundations rapport
          av verksamhetsåret bör komma upp på Stiftelsens hemsida så att alla har möjlighet att
          ta del av den. Kerstin Lindberg åtog sig att föra fram förslaget till Stiftelsens styrelse.
         
          Margareta hade också en fråga om Föreningen Kisumus ekonomiska redovisning där 
          projektpengarna Föreningen fått från Forum syd inte finns med. Bitte Brask svarade
          att Föreningen har lämnat in redovisningen till Forum Syd men att vi ännu inte fått
          någon återkoppling från dem. Styrelsen lovade att så fort vi fått en återkoppling ska vi 
          redovisa den.
         
         Bitte Brask berättade att styrelsen håller på att se över möjligheten för Förereningen
         att ha ett 90-konto, alla kostnader för detta ska ses över och alla för och nackdelar ska
         utredas innan något beslut i denna fråga görs.

Mötet avslutades.

_______________________________                              ____________________________
Monica Tilstam, sekreterare                                                Anders Sandell, ordförande

_______________________________
Kerstin Kingfors, justeringsman



  
          


