Meja – förening för kvinnohistoria och genusforskning
Protokoll årsmöte
Måndag 5 maj 2008, kl 19.00, Café Slalom på Jamtli
§ 1 Årsmötets öppnande
Gunilla N Edler hälsar välkommen till föreningens första årsmöte och förklarar mötet öppnat.
§ 2 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkännes av mötet.
§ 3 Val av mötesordförande
Ann-Margret Ahlin väljes till mötesordförande.
§ 4 Val av mötessekreterare
Gunilla N Edler utses till protokollförare.
§ 5 Val av två justerare tillika rösträknare
Sonja Hestner och Inger Jonasson väljes till justerare tillika rösträknare.
§ 6 Fastställande av röstlängd
Fastställes att de närvarande 10 medlemmarna har rösträtt; Eva Eklund, Eva-Märta Pålsson,
Sonja Hestner, Kerstin Ellert, Inger Jonasson, Ann-Margret Ahlin, Marie Forsberg, Maggi
Mikaelsson, Eva Sundin och Gunilla N Edler.
§ 7 Fråga om årsmötet utlysts i rätt ordning
Mötets utlysande godkännes.
§ 8 Styrelsens årsredovisning för det gångna året
Årsredovisningen godkänns och läggs till handlingarna. / Bilaga 1.
§ 9 Revisorernas berättelse för det gångna året
Revisorerna berättelse godkänns och läggs till handlingarna. / Bilaga 2.
§ 10 Fastställande av resultat- och balansräkning
Den ekonomiska redovisningen fastställes och läggs till handlingarna. / Bilaga 1.
§ 11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Mötet beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.
§ 12 Fastställande av ev. arvoden
Mötet beslutar om oförändrade arvoden, dvs 0 SEK.
§ 13 Fastställande av antal styrelseledamöter (3, 5, 7 eller 9 ledamöter totalt)
Mötet beslutar att styrelsen skall bestå av 7 ledamöter inkl ordförande.
§ 14 Val av ordförande i föreningen för ett år
Marie Forsberg väljs till ordförande på ett år.
§ 15 Val av övriga styrelseledamöter för två år
Mötet väljer enligt valberedningens förslag:
Sonja Hestner
omval
2 år
Ann-Margret Ahlin
omval
2 år
Inger Jonasson
nyval
2 år
Ingegerd Rickardsson
fyllnadsval 1 år
(Eva Eklund och Gunilla Nilsson Edler har ett år kvar på sin mandatperiod.)

§ 16 Val av två revisorer och en revisorsersättare för ett år
Mötet väljer enligt valberedningens förslag:
Kerstin Ellert
omval
1 år
Agneta Brink
omval
1 år
Eva-Märta Pålsson
omval
1 år revisorsersättare
§ 17 Val av valberedning för ett år, med beslut om sammankallande
Mötet finner att valberedningen skött sitt uppdrag gott och omväljer därför Eva Sundin,
sammankallande, och Eivor Comén.
§ 18 Fastställande av årsavgift för medlem och stödmedlem för nästkommande år
Mötet beslutar om oförändrad avgift för år 2009, dvs 150 kr för medlem och 150 kr eller mer
för stödmedlem.
§ 19 Fastställande av verksamhetsplan och budget
Muntligt redovisar styrelsen planerna för framtiden:
De bägge studiecirklarna fortsätter.
Terese Juel föreslås medverka på medlemskväll i framtiden.
Publik föreläsning med Yvonne Hirdman.
Styrelsen avser arbeta för att värva fler medlemmar.
Mötesreferat från kvällens möte kommer att sändas till ÖP och LT.
Budgetpolicy är att få in fler medlemsavgifter samt vara sparsam med utgifterna.
Mötet godkänner och fastställer styrelsens intentioner för verksamhet och budget.
§ 20 Ärenden som av styrelse, medlemsmöte eller medlem föranmälts till årsmötet
Inga ärenden har inkommit.
§ 21 Övriga frågor för information
Övriga styrelsen framför tack och ger en vacker blomma och god choklad till Gunilla N Edler
för hennes insatser under Mejas första verksamhetsperiod.
§ 22 Årsmötets avslutande
Mötesordförande förklarar årsmötet avslutat.
Ann-Margret Ahlin
Mötesordförande

Gunilla Nilsson Edler
protokollförare

Sonja Hestner
justerare

Inger Jonasson
justerare

Efter årsmötet är det dags för fika samt kvällens berättare, Karin Zidén.
Karin berättar om sin mormorsmor Karolina Forsén som föddes i Lakasjö i Västerbotten på
1850-talet och senare kom till Järvsand. Karolina var en driftig kvinna och hon fick uppleva
många allvarliga och intressanta händelser i sitt innehållsrika och långa liv.
Karin visar även foton på Karolina och hennes familj. Karolina är ett gott exempel på
kvinnoliv som förtjänar att berättas och lyftas fram. Vi hoppas att få med den berättelsen i
Mejas planerade databas med kvinnoberättelser.
Stort tack till Karin som delgav oss denna berättelse.

