Årsmöte 2013

Målsmännens förening i Södra latin (MFSL)
Protokoll från årsmötet 10 oktober 2013

1. Årsmötet öppnas
Ordförande Olof Mattisson hälsade alla välkomna och förklarade mötet för öppnat.
Se bilaga 1 för närvarande personer vid årsmötet.
2. Frågan om mötet är behörigen utlyst
Årsmötet ansåg att mötet var behörigen utlyst.
3. Dagordningens godkännande
Årsmötet godkände den föreslagna dagordningen (bilaga 2).

4. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
Till årsmötets ordförande valdes Olof Mattisson och till sekreterare Margareta Ödmark.
5. Val av justeringsmän tillika rösträknare
Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Laila Niemelä och Mari Fogelberg.
6. Styrelsens verksamhetsberättelse samt ekonomiska redogörelse
Ordförande Olof Mattisson läste upp styrelsens verksamhetsberättelse.
Kassör Conrad Skogberg redogjorde för föreningens ekonomi.
Årsmötet beslutade att lägga dokumenten till handlingarna. Se bilaga 3 och 4.
7. Revisionsberättelse
Revisor Sven Måhlén läste upp revisionsberättelsen.
Årsmötet beslutade att lägga dokumentet till handlingarna. Se bilaga 5.
8. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
Revisor Sven Måhlén föreslog årsmötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.
Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.
9. Val av ordförande, ledamöter och suppleanter
Årsmötet 2012 utsåg ingen valberedning. Kvarstående från den avgående styrelsen var Mari
Fogelberg, Susanne Bergelin, Karin Dahl, Ingalill Sandin och Thomas Busch.
Årsmötet valde följande styrelse:
Ordförande
Ledamöter

Suppleanter
Arbetsgrupp Antirök

Mari Fogelberg (nyval)
Thomas Busch, Susanne Bergelin, Karin Dahl och Ingalill
Sandin (omval)
Ulf Eriksson, Johan Dahlin, Håkan Nilsson, Henry Nilsson
och Helén Nåtoft (nyval)
Sören Lindström, Rama Saha, Karin Kalldin och Kenneth
Schlaich (nyval)
Karin Sundin (nyval)

10. Kollegiets val av ordinarie representant och suppleanter
Till ordinarie kollegie-representant och adjungerad ledamot i styrelsen är
rektor Patrik Biverstedt utsedd. Till suppleant är Lillemor Larsson utsedd.
Årsmötet beslutade att godkänna rektor Patrik Biverstedt som ordinarie kollegierepresentant och adjungerad ledamot i styrelsen och Lillemor Larsson som suppleant.
11. Elevkårens val av ordinarie representanter och suppleanter
Vid årsmötet saknades av elevkåren utsedd representant och adjungerad ledamot i styrelsen.
Årsmötet beslutade att godkänna de personer som elevkåren utser som ordinarie
representant och adjungerad ledamot i styrelsen samt suppleant.
Årsmötet uppmanar elevkåren att utse representanter.
12. Val av ordinarie revisorer och suppleanter
Till ordinarie revisorer föreslogs Sven Måhlén (omval) och Laila Niemelä (nyval). Ingen
suppleant föreslogs.
Årsmötet beslutade att godkänna förslaget.
13. Val av valberedning
Vid årsmötet valdes ingen valberedning.
14. Bestämmande av årsavgift
Den nu avgående styrelsen föreslog att årsavgiften ska vara oförändrad, 250 kronor.
Årsmötet beslutade att godkänna förslaget.
15. Övriga frågor
Inga övriga frågor.
16. Årsmötet avslutas
Olof Mattisson förklarade årsmötet avslutat och tackade alla närvarande.
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