Protokoll årsmöte Fredens Hus Göteborg 2020-09-26
Närvarande: Anna-Lisa Björneberg, Sivan Brifkani, Monica Engvall, Ianthe
Holmberg, Inga Johansson, Karin Utas Carlsson, Damir Mundzic, Begard
Yunis.
§1 Mötets öppnande
Karin Utas Carlsson hälsade välkommen.
§2 Val av mötesfunktionärer
Till ordförande valdes Anna-Lisa Björneberg, till sekreterare Ianthe Holmberg,
till protokolljusterare tillika rösträknare Sivan Brifkani och Begard Yunis.
§3 Mötets stadgeenliga utlysande
Kallelse till årsmötet har gått ut enligt stadgarna.
§4 Fastställande av röstlängd
Närvarande medlemmar som betalat årsavgiften 2020 har rösträtt.
§5 Fastställande av dagordning
Föreliggande förslag till dagordning godkändes.
§6 Verksamhetsberättelse
Styrelsens verksamhetsberättelse synades och lades till handlingarna.
§7 Balans- och resultaträkning
Kassören presenterade balans- och resultaträkning.
§8 Revisionsberättelse
Revisionsberättelsen lästes upp.
§9 Beslut om ansvarsfrihet
Mötet beslutade att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen.
§10 Behandling av motioner och styrelsens förslag

Motion som tillställts årsmötet har dragits tillbaka.
§11 Fastställande av medlemsavgift för kommande räkenskapsår
Medlemsavgiften beslutades oförändrat 200 kr organisation och 100 kr enskild.
Person som inte fyllt 26 år får efter ansökan medlemsskap utan kostnad.
§12 Val av ordförande på 1 år
Till ordförande omvaldes Karin Utas Carlsson.
§13 Val av minst 2 styrelseledamöter på 1 år varav en är sekreterare och
en kassör
Till styrelsen omvaldes Monica Engvall, kassör och Ianthe Holmberg,
sekreterare, Sivan Brifkani, Inga Johansson, samt Begard Yunis.
§14

Val av minst 1 styrelsesuppleant på 1 år

Till styrelsesuppleanter valdes Sia Tavalkoli och omvaldes Brittmo
Bernhardsson
§15

Val av minst 1 revisor och 1 revisorssuppleant på 1 år

Till revisor omvaldes Gunnar Westberg och till suppleant BrorInge
Helmfridsson.
§16

Val av firmatecknare

Som firmatecknare omvaldes ordförande Karin Utas Carlsson och
kassör Monica Engvall, var för sig.
§17

Val av 2 medlemmar till valberedning varav en sammankallande

Som valberedare valdes Anna-Lisa Björneberg (sammankallande) och Inger
Gustavsson.
§18

Verksamhetsplan och ekonomisk plan

Verksamhetsplan och ekonomisk plan överlämnades till styrelsen för vidare
behandling.
§19

Övriga frågor

Inga övriga frågor förekom.

§20

Mötets avslutande

Mötet avslutades med särskilt tack till Karin Utas Carlsson för allt arbete.
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