
Meja - förening för kvinnohistoria och genusforskning 
Protokoll tionde årsmötet  

29 februari 2016 kl 19.00 på Prästgatan 58 
 
§  1 Ordf förklarade årsmötet öppnat. 
§  2 Dagordningen godkändes. 
§  3 Till mötesordförande valdes Ann-Margret Ahlin. 
§  4 Till mötessekreterare valdes Eva Sundin. 
§  5 Till justerare tillika rösträknare valdes Anna Salomonsson och Åsa Blomqvist. 
§  6 Fastställande av röstlängd, 10 medlemmar var närvarande. 
§  7 Årsmötet  hade utlysts i rätt ordning. 
§  8 Ordf  Gunilla N E redogjorde för styrelsens årsredovisning för år 2015. 
 En notering ska tilläggas för medlemsmöte 27 okt, samekvinnan Olivia. 
§  9 Revisorernas berättelse för år 2015 föredrogs och godkändes. 
§ 10 Resultat- och balansräkning godkändes. 
§ 11 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2015. 
§ 12 Inga arvoden utgår för styrelsemedlemmar. 
§ 13 Fastställande av antal styrelseledamöter blir 5 stycken. 
§ 14 Till ordförande i föreningen för ett år omvaldes Gunilla Nilsson Edler (4:e året för 
 henne). 
§ 15 Val av övriga styrelseledamöter för två år: 
 Eva Sundin och Inger Jonasson omvaldes båda för åren 2016-2017. 
 Fyllnadsval: Åsa Blomkvist 2016, ersätter Kajsa Jarefors, som avsagt sig andra året.  
§ 16 Val av två revisorer och en revisorsersättare för ett år: 
 Omval för Kerstin Ellert, Eva-Märta Pålsson och ers. Ann-Margret Ahlin. 
§ 17 Val av valberedning för ett år,  
 Valdes Anna Salomonsson och Marie Forsberg. 
§ 18 Fastställande av årsavgift för medlem och stödmedlem för år 2017: Oförändrat. 
§ 19 Verksamhetsplan och budget för år 2016 presenterades muntligt och godkändes. 
§ 20 Inga nya ärenden hade anmälts. 
§ 21 Inga övriga frågar. 
§ 22 Gunilla Nilsson-Edler tackade för det nya förtroendet ett år framåt och avslutade 
 mötet. 
 Efter mötet berättade Sara Swedenmark och Malin Palmqvist om sina bokprojekt 
 Den Dolda Staden och Det dolda landskapet samt läste vissa stycken ur böckerna. 
 Samt bjöd föreningen, som traditionen bjuder, på god förtäring. 
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