
                                              
Protokoll fört vid årsmötet 2012, 26 mars i Vuxenskolans lokal.

1. Årsmötet öppnas Ordförande Eva Eklund hälsar alla välkomna och öppnar mötet.
2. Godkännande av 
dagordning Mötet godkänner den den tidigare utskickade dagordningen.

3. Val av årsmötets ordf., sekr., och protokollsjusterare.
Eva Eklund väljs till ordförande för mötet, Eva-Märta Pålsson till 
sekreterare och Kerstin Ellert och Kajsa Jarefors utses att justera 
protokollet och vara rösträknare.

4. Fastställande av röstlängd. Totalt nio personer är samlade för mötet och har skrivit upp sig på 
listan, som mötet fastställer som röstlängd.

5. Årsmötets utlysande Mötet utlystes i medlemsbrevet i januari vilket mötet finner vara i 
rätt ordning. 

6. Styrelsens årsberättelse Eva redovisar föreningens verksamhet för 2011 och dessa lades 
med godkännande till handlingarna.

7. Revisorernas berättelse Kerstin Ellert läser upp revisorernas berättelse och föreslår 
ansvarsfrihet för styrelsen.

8. Fastställande av balans- och resultaträkning
Gunilla Nilsson Edler redovisar ett resultat för föreningen på 3041 
kr för det gångna året och detta förstärker ytterligare vår goda 
ekonomi. Läggs med godkännande till handlingarna.

9. Ansvarsfrihet för styrelsen Mötet beslutar att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för 2011.
10. Fastställande av arvoden Inga arvoden ska utgå till styrelsen. 

11. Fastställande av antalet styrelseledamöter
I stadgarna står att styrelsen ska bestå av 3, 5, 7 eller 9 edamöter. 
Under 2011 har den bestått av 5, men mötet beslutar på styrelsens 
förslag att den ska öka till 7. 

12.Val av styrelse för 2012

Till ordförande för ett år: Eva Eklund, omval
Till ledamot för två år: Kajsa Jarefors, nyval samt Inger Jonasson 
och Eva-Märta Pålsson, omval.
Till ledamot för ett år: Sonja Hestner

13. Val av revisorer för 2012 Kerstin Ellert och Eva Sundin väljs till revisorer för det 
kommande året (omval).

14. Val av valberedning Eivor Comén och Inger Broman väljs att fortsätta uppdraget att 
vara valberedning. Inger Broman är sammankallande.

15. Årsavgiften Mötet beslutar att behålla Mejas årsavgift på 150 kronor för år 
2013.

16. Fastställande av verksamhetsplan och budget för 2012

Föreningen har redan haft två medlemsmöten vari presenterades 
flera kvinnor som finns i vår databas.
7 maj planeras en utflykt, eventuellt till Havtorns-Tina. 
Inför hösten föreslås ett arrangemang med Kristina Adolphsson, 
tillsammans med nio andra kulturföreningar 14 november.
Två arbetsgrupper har tillsatts och arbetar vidare under året. Den 
ena  gäller en hemsida och den andra en kvinnokarta. 

17. Motioner och frågor Inga ärenden har anmälts i förväg.

18. Avslutning

Eva Eklund tackar för förtroendet och avslutar mötet. Föreningen 
bjuder på fika och sedan avslutas kvällen med en mycket 
intressant föreläsning om KMA, Kvinnliga Missions Arbetare, av 
Catharina Lundström.
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____________________              _____________________
mötesordförande                                 mötessekreterare

____________________               _____________________
 justerare                                                  justerare


