Protokoll för Stockholms Fredsförenings årsmöte 31 mars 2014
1. Mötet öppnas av Kristoffer, alla närvarande presenterar sig.
2. Amanda väljs till mötesordförande och Fanny till mötessekreterare.
3. Åke och Olle väljs till protokolljusterare tillika rösträknare.
4. Årsmötet ställer frågor till styrelsen för att se att mötet blivit behörligen utlyst. Styrelsen
berättar att de mejlat alla medlemmar i Stockholms Freds, samt utlyst det på föreningens
hemsida och Facebooksida. Årsmötet beslutar att mötet är behörligen utlyst.
5. Årsmötet fastställer att alla närvarande är röstberättigade.
6. Årsmötet fastställer dagordningen.
7. Mötet går igenom styrelsens verksamhetsberättelse och räkenskapsberättelse. De från
Stockholms Freds som deltagit i de olika aktiviteterna berättar närmare och Björn. Årsmötet
beslutar att lägga berättelserna till handlingarna.
8. Björn går igenom revisorns berättelse och årsmötet beslutar att lägga den till handlingarna.
9. Årsmötet beslutar att ge styrelsen ansvarsfrihet.
10. Inga inkomna motioner.
11. Mötet beslutar att välja Fanny Svensén som ordförande på 1 år i enlighet med
valberedningens förslag, se bilaga.
12. Årsmötet beslutar att välja övriga ledamöter i enlighet med valberedningens förslag, se
bilaga.
13. Årsmötet väljer Lisen Jones som revisor och Fredrik Andström som revisor suppleant på
ett år respektive.
14. Mötet väljer valberedning i enlighet med valberedningens förslag.
15. Styrelsen tackas av och Kristoffer Duarte, Amanda Sundberg och Eva Hakami får
blommor. Det konstateras att planeringen av sommarlägret måste sätta igång snart/
omedelbart.´Det pratas om den lokal som Stockholms Freds nyttjar och diskuteras kring att
eventuellt hitta ett alternativ.
Årsmötet tackas av medlem för att vara änglar..
16. Mötet avslutas av ordförande Kristoffer.
Protokoll justerat och godkännt:





Valberedningens förslag till Stockholms Fredsförenings årsmöte 31/3 2014.

Ordförande:
Fanny Svensén Ordförande väljs på 1 år
Ledamöter:
(Björn Eriksson) (Valdes in på 2 år 2013)
Johanna Mannestål Nyval på 2 år
Hannes Aspåker Nyval på 2 år
Fredrik Frangeur Fyllnadsval på 1 år (för Carl Elde)
(Suppl. 1) Tania Tovatt Nyval på 2 år
(Suppl. 2) Jan Babar Fyllnadsval på 1 år (för Hanna Oskarsson)
Revisorer:
Lisen Jones Tidigare ekonomiansvarig Svenska Freds
(Revisorsuppl.) Fredrik Andström Tidigare ordinarie revisor
Valberedning:
Kristoffer Duarte (sammankallande)
Sandra Szymanska
Eva Hakami

