
 

 

Protokoll från Föreningen Kisumus årsmöte 2016 
 
Tid: Onsdagen den 6:e april 2016 klockan 18.30 
 
Plats: Fallskärmsgatan 13, Skarpnäck 
 
Närvarande: Julia Olsson, Ann-Sophie Schubert, Erik Källström, Per Kingfors, Kerstin Kingfors, 
 Marianne Zetterlund, Kerstin Lindberg, Ulla Sturaeus, Annika Winberg, Mariette Rosen-
holm, Britt-Marie Hagman, Björn Dahlberg, Anders Westerlund, Anders Sandell, Håkan Anders-
son, Bitte Brask och Eva Jugar. 
 
 
§ 1.  Mötet öppnades av Bitte Brask, ordförande i Föreningen Kisumu. 
 
§ 2. Håkan Andersson valdes till mötesordförande, Julia Olsson till mötessekreterare och  
 Kerstin Kingfors till justeringsman. 
 
§ 3.  Mötet förklarades vara behörigen utlyst. 
 
§ 4.  De närvarande antecknade sig och röstlängd upprättades. 
 
§ 5.  Dagordningen fastställdes utan synpunkter eller tillägg. 
 
§ 6.  Verksamhetsberättelsen föredrogs av Bitte Brask och godkändes efter en justering av dess 
 slutord. Se bilaga. 
 
§ 7.  Vid tidpunkten för mötet fanns ingen färdig Revisionsberättelse att presentera på grund av 
 att inget resultat har erhållits från St. Christine Schools revisor. En påminnelse har gått ut 
till  St. Christine Schools revisor. Det beslutades att revisionsberättelsen kommer att skickas 
 ut så snart den är komplett. Förslaget att använda sig av två icke auktoriserade revisorer 
 under det kommande året godkändes. Detta för att kunna presentera en verksamhets-  
 berättelse vid nästkommande årsmöte även om 2016 års resultat från St.  Christine School 
 dröjer. 
 
§ 8. Resultat och balansräkningen behandlades. Per Kingfors och Erik Källström förklarade att 
 det nya utseendet beror på vissa krav från Svensk Insamlingskontroll som uppkommit i  
 samband med att Föreningen Kisumu skaffat 90-konto under år 2015. Se bilaga.  
 
§ 9.  Disposition av årets resultat. Årets resultat överförs till nästkommande räkenskapsår. 
 
§ 10. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet under förutsättning att revisionsberättelsen skickas ut  
 och godkänns.  
 
§ 11. Medverkande vid mötet bestämde att Föreningen Kisumus styrelse ska bestå av 6  
 ledamöter och 3 suppleanter. 
 
§ 12.  Val av ordförande, ledamöter och suppleanter för Föreningen Kisumu. 
 Valberedningens förslag antogs. Se bilaga.  
  
 Ordförande: Bitte Brask   Omval 1 år 
 Ledamöter:   Per Kingfors   Omval 1 år 
   Julia Olsson   Omval 2 år 
   Erik Källström   Kvarstår 1 år 
   Marianne Zetterlund  Kvarstår 1 år 
   Ann-Sophie Schubert  Nyval 2 år 
 Suppleanter: Britt-Marie Hagman  Omval 1 år 
   Anki Ahlman   Omval 1 år 



 

 

   Monica Tilstam  Nyval 1 år 
 
 
§ 13. Val av revisor och revisorssuppleant.  Valberedningens förslag antogs. Se bilaga. 
  
 Revisor:  Christer Eriksson, auktoriserad revisor Omval 1 år 
 Revisorssuppleant:  Lars Karlsson, auktoriserad revisor  Omval 1 år 
 
 Utöver Föreningen Kisumus auktoriserade revisorer utsågs Björn Dahlberg och Anders  
 Sandell till förtroendemannarevisorer med hänvisning till diskussionen under §7.  
 
§ 14.  Val av valberedning. 
 Björn Dahlberg 
 Ulla Sturaeus 
 Föreningen Kisumus styrelse utser en tredje person vid nästa styrelsemöte. 
 
§ 15.  Lägsta månadsbidrag diskuterades. Under mötet fastställdes 75kr som ett krav för att  
 erhålla rösträtt i föreningen. 100kr per månad kommer att rekommenderas från och med  
 årsskiftet. 
 
§ 16. Behandling av förslag till verksamhetsplan och budget. Per Kingfors läste upp styrelsens 
 förslag till verksamhetsplan och budget för år 2016. Den budgeterade inkomsten   
 ifrågasattes då vissa ansåg att den var anmärkningsvärt i låg i förhållande till föregående 
 års resultat. Styrelsen anser dock att den budgeterade inkomsten ska kvarstå då den går i 
 linje med senaste årens resultat. Resultatet för år 2015 anses snarare vara en avvikande 
 hög än en trend. På mötet uppmuntrades även medlemmar utanför styrelsen genomföra  
 inkomstbringande aktiviteter, under förutsättning att dessa genomförs i enlighet med  
 föreningens värdegrunder. en viss möjlighet ska finnas att öronmärka insamlade medel  
 men alla intäkter måste gå genom Föreningen Kisumu. Under mötet beslutades att  
 styrelsen ska se över sin budgeterade inkomst och därefter ge beslut om huruvida  
 budgeten kvarstår eller om den budgeterade inkomsten ska höjas. Se bilaga. 
 
§ 17.  Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner. Styrelsen förslag till revidering av 
 § 12 i stadgarna godkändes. Se bilaga. 
 
§ 18.  Inga övriga ärenden behandlades. 
 
§ 19. Mötet avslutades.  
 
 
Mötesordförande       Sekreterare 
Håkan Andersson       Julia Olsson   
  
 
 
-------------------------------------------------     ------------------------------------- 
 
Justeringsman 
Kerstin Kingfors 
 
 
------------------------------------------------------ 


