
Protokoll från föreningen Kisumus årsmöte 2013 
 

Tid: Onsdagen den 24 april 2013 

Plats: Skanskvarnsskolan, Årsta 

Närvarande: Se bilagd förteckning 

 

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

 

§2. Till mötesordförande valdes Anders Jansson, till mötessekreterare valdes Marianne Zetterlund 

och till justerare valdes Monica Tilstam och Kerstin Kingfors. 

 

§3. Mötet förklarades vara behörigen utlyst.  

 

§4. De närvarande antecknade sig och röstlängd upprättades. 

 

§5. Dagordningen fastställdes. 

 

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

bilaga. 

 

§7. Revisionsberättelsen för år 2012 lästes upp av Björn Dahlberg. Se bilaga. 

 

§8. Resultat- och balansräkningen fastställdes. Se bilaga. 

 

§9. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för år 2012. 

 

§10. Val av ordförande och ledamöter för föreningen Kisumu.  

Valberedningens förslag antogs. Se bilaga. 

 

Ordförande: Bitte Brask omval 1 år.  

 

Ledamöter:  Marianne Zetterlund nyval 2 år 

Per Kingforsomval 2 år 

Erik Källströmnyval 2 år 

Monica Tilstamkvarstår 1 år 

 

Suppleanter:Britt-Marie Hagmanomval 1 år 

Marianne Gripmanomval 1 år 

Viktoria Nyströmnyval 1 år 

 

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

 

Revisor: Björn Dahlbergomval 1 år 

Revisorssuppleant: Lars Dahlomval 1 år 

 

§12. Val av valberedning på tre personer varav en sammankallande. 

Anders Sandell 

Anders Jansson 

Monica Tilstam 

 

§13. Inträdesavgift och lägsta månadsbidrag.  

Årsmötet beslöt att inträdesavgiften och den lägsta månadsavgiften skulle vara oförändrade: 150 kr 



respektive 50 kr.  

Frågan om den särskilda ungdomsavgiften för personer under 26 år, för närvarande 150 kr per år, 

ska behandlas av styrelsen.  

 

§14. Verksamhetsplanen och budgeten för 2013 godkändes. Se bilaga. 

 

§15. Inga förslag eller motioner hade inkommit. 

 

§16. Övriga frågor. 

Ulla Sturaeus, official manager för St Christine Education Centre, rapporterade från verksamheten i 

skolan under 2012. Se bilaga.  

Håkan Andersson, administrative director för St Christine Foundation, rapporterade från stiftelsen 

som nu driver skolan med stöd av föreningen Kisumu.  

Information finns även på hemsidan st-christine.org.  

 

§17. Mötet avslutades. 

 

 


