Extra föreningsstämma 20130409
(Protokoll)

Datum:
Plats:

2013-04-09 kl 18.30
Bullerbyn

Närvarande: Se bifogad närvarolista.

1. Alla hälsades välkomna till mötet av styrelsens ordförande Johannes.
2. Val av mötets ordförande.
Johannes Carlsson valdes till stämmans ordförande.
3. Val av protokollförare.
Torbjörn Johansen valdes till protokollförare.
4. Upprättande och godkännande av röstlängd.
11 röstberättigade medlemmar av 25 är närvarande. Närvarolistan bifogas.
5. Val av justeringsmän.
Valter Kakko och Annika Lemming valdes att justera mötets protokoll.
6. Godkännande av dagordningen.
Dagordningen godkändes.
7. Fråga om extrastämmans utlysande.
Utlysandet ansågs korrekt med anslag i hallarna en vecka innan mötet
enligt stadgarna.
8. Föreningens årsredovisning 2012 och revisorernas berättelse.
Föreningens kassör Mattias Brogren redogjorde för föreningens
årsredovisning för 2012. Årsredovisningen delades ut och finns även
tillgänglig på hemsidan efter mötet.
Föreningens utsedda revisor Valter Kakko delgav revisionsberättelsen för
2012.
9. Beslut om föreningens balans- och resultaträkning.
Röstlängden justerades till 12 röstberättigade medlemmar.
Årsredovisningen godkändes av stämman.
10.Beslut om styrelsens ansvarsfrihet.
Stämman beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för 2012.
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11.Val av styrelseledamöter och suppleanter för 2013.
Valberedningen har inte lyckats få någon medlem att ställa upp på posten
för fastighetsansvar. Stadgarna säger att styrelsen skall bestå av 3-6
ordinarie ledamöter. Valberedningen föreslår att ingen fastighetsansvarig
utses nu utan ansvaret delas på fixansvariga och övriga styrelsen tills ett
eventuellt fyllnadsval kan göras. Stämman godkände detta.
Ordförande Josefine Schultz avböjer från ordförandeposten och önskar
utträde ur styrelsen. Nytt förslag är att Fredrik Schultz väljs till ordförande
för 2013 på ett år. Stämman valde Fredrik till styrelsens ordförande.
Styrelse 2013 består efter extrastämman således av:
Ordförande - Fredrik Schultz
Vice ordförande – Maria Billberg
Ekonomiansvarig – Mattias Brogren
Personalansvarig – Anette Wahlgren
Sekreterare – Paula Swerin
Suppleant personalansvar – Ulla Danielsson
Suppleant fixansvar – Johan Brogren
Suppleant fixansvar – Fredrik Smith
12. Val av revisorer.
Annika Lemming och Johannes Carlsson föreslogs till föreningens revisorer
för 2013. Stämman valde Annika och Johannes.
13. Övriga frågor
Angående föräldraengagemang och svårighet att tillsätta styrelse.
Stämman beslutade att medlemmars styrelseuppdrag och andra
förtroendeuppdrag dokumenteras för att lättare se vilka medlemmar som
står på tur för ett medlemsuppdrag. Ansvarig för listan är valberedningen.
14.Mötet avslutas.
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