
 Protokoll årsmöte 2020 för verksamhetsåret 2019 
 
Tid: Onsdagen den 22:a april 2020 klockan 18.30 

Plats: Olshammarsgatan 54 2tr 

 

Närvarande: Bitte Brask, Erik Källström, Håkan Andersson, Ulla Sturaeus. På telefon Julia Olson, Ann-

Sophie Schubert, Marianne Zetterlund, Monica Tilstam, Per Kingfors, Kerstin Kingfors. Anmält förhinder 

Frida Nilson 

 

§ 1.     Mötet öppnades av Bitte. 

§ 2.     Till ordförande valdes Bitte, till sekreterare valdes Erik och till justeringsman tillika  

rösträknare för mötet valdes Håkan. 

§ 3.     Mötet förklarades vara behörigen utlyst. 

§ 4.     De närvarande antecknade sig till 4 närvarande och på telefon ytterligare 6 personer.    

Röstlängd upprättades. 

§ 5.     Dagordningen fastställdes utan synpunkter eller tillägg. 

 

§ 6.     Verksamhetsberättelsen föredrogs i korthet av Bitte och godkändes därefter. 

§ 7.     Pers revisionsberättelsen lästes upp av Bitte och godkändes.  

§ 8.     Resultat och balansräkningen gicks igenom av Julia och fastställdes. Bidrag från medlemmar 

70 000 kr mindre än 2018. Förtydligande: Budgeten för 2020 ingår inte i detta beslut. 

§ 9.     Disposition av årets resultat. Årets underskott på 59 482 kr överförs till nästkommande 

räkenskapsår. 

§ 10.  Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.  

§ 11.  Beslöts att Föreningen Kisumus styrelse för 2020 ska bestå av 6   

         ledamöter och 2 suppleanter. 

 

§ 12.  Val av ledamöter och suppleanter i styrelsen 

 

Omval  Bitte Brask  1 år ordförande 

  Ann-Sophie Schubert 2 år ledamot 

  Monica Tilstam  2 år ledamot 

Julia Olson  1 år* ledamot 

 

        Omval  Håkan Andersson 1 år suppleant  

  Frida Nilsson  1 år suppleant 

 

        Kvarstår   Erik Källström 1 år  ledamot 

  Marianne Zetterlund 1 år ledamot 

   

• På egen begäran 
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§ 13.  Val av revisor och revisorssuppleanter. Valberedningens förslag antogs. 

         Per Kingfors    1 år revisor 

        Björn Dalberg  1 år revisorssuppleant 

 

§ 14.  Val av valberedning 

Till valberedningen valdes Kerstin Kingfors. Styrelsen utser senare en representant för 

styrelsen som också är sammankallande. 

§ 15.  Under mötet fastställdes att 100 kr fortsatt gäller som lägsta månadsbetalning för att erhålla 

rösträtt i föreningen.  

§ 16.  Förslaget till verksamhetsplan och budget diskuterades. Förhoppningen är att de evenemang 

som pga pandemin ställts in under våren kan genomföras och kompletteras under hösten och 

vintern 2020 och att intäkterna för dessa verksamheter når upp till resultatet från 2019.    

Den budget som sändes ut med handlingarna inför årsmötet har ansetts orealistiskt svag och 

Erik presenterade därför en reviderad budget framför allt på punkten ”Gåvor organisationer & 

företag”.  Den punkten ökas med ca 100 000 kr då intäkterna från Rotary, Handelsbankens 

Fadderbarnsfond och IBM bedöms tillräckligt sannolika. Den totala intäkten blir då 554 000 kr 

och bidraget till skolan 540 000 kr. Julia förtydligade att likviditeten trots denna höjning inte 

beräknas räcka längre än till augusti månad med den gängse fördelning av intäkter över året. 

För att klara skolan krävs därför sannolikt både besparingar och tidigareläggande av intäkter.  

Budgeten antogs trots det som mål för föreningens verksamhet under 2020.                                          

  

§ 17.  Inga förslag av styrelsen eller inkomna motioner. 

§ 18.  Övriga ärenden behandlades. Ulla redogjorde för den aktuella situationen på skolan och samtal 

med rektorn. Skolan är för närvarande stängd men lärarna har fortsatt arbetsplikt och lön.  

§ 19. Mötet avslutades. 

Årsmöteshandlingar som bifogas detta utskick: 

 

 Resultat och balansräkning för 2019. 

Reviderat förslag till budget. (Resultaträkning 2018 och 2019 återges som jämförelse)  

 

 

    

              

Mötesordförande    Sekreterare 

Bitte Brask    Erik Källström 

 

Justeringsman 

Håkan Andersson 


