PROTOKOLL ARSMÖTE 2014-01-26
FRKlUmeasektionen

§1.

Mötet öppnas
Ordförande Sebastian Calleman hälsade alla välkomna och öppnade
mötet.

§2.

Utdelning av championattallrikar och vandringspris.
Inga tallrikar eller vandringspris delades ut i ár.

§3.

Fastställande av röstlängden
Röstlängd upprättades. 16 personer närvarade, samtliga 16 är
röstberättigade.

§4.

Val av ordförande för mötet
Sebastian Calleman valdes till ordförande för mötet.

§5.

Val av mötessekreterare
Till mötessekreterare valdes Annika Bay.

§6.

Val av justeringsmän tillika rösträknare
Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Madde Mattsson samt Klara
Joelsson.

§7.

Mötets behöriga utlysande
Mötet har varit utlyst i Charmören, pà FRKlUmeasektionens hemsida
samt pâ Facebook i FRK Umeä gruppen. Ârsmötet fann att rnötet blivit
behörigen utlyst.

§8.

Fastställande av dagordningen
Dagordningen godkändes.

§9.

Verksamhetsberättelse
Sebastian Calleman föredrog verksamhetsberättelsen.

§10.

Sektionens ekonomi
Sektionens ekonomi föredrogs av Sara Tjärnqvist och lades till
handlingarna.

§11.

Revisorernas berättelse och fastställande av balans- och
resultaträkning samt bokslut
Sebastian Calleman föredrog revisorernas berättelse och dessa lades till
handlingarna.

§12.

Ansvarsfrihet för styrelsen
Arsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsáret
2013.

§13.

Verksamhetsplan 2014
Verksamhetsplanen för 2014 föredrogs av Annika Bay.
Verksamhetsplanen finns som bilaga till ársmötesprotokollet.

§14.

Förslag till budget 2014
Sara Tjärnqvist läste upp förslaget till budget för 2014.

§15.

Fastställande av reseersättning
Arsmötet fastställde reseersättning till lägsta statliga skattefria ersättning
per mil som för närvarande är 18,50/mil.

§16.

Val av ordförande pâ 1 ar
Till ordförande valdes Bo Johansson.

§17.

Val av övriga ledamöter
Till övriga ledamöter valdes:
Klara Joelsson 2 ár
Nyval
Margareta Lif 2 ár
Nyval
Malin Sandström 2 ár
Nyval
Inga suppleanter valdes in da valberedningen tillsammans med
avqáende styrelse tog beslut om att ändra styrelsesammansättningen för
Umeà sektionen till 7 ledamöter.
Enligt stadgarna: Förva/tning av sektionens ange/ägenheter handhas av
en styre/se bestBende av ordförande och fyra eller sex övriga /edamöter,
samt om Sektionsmötet sa bes/utar, tva suppleanter.

I styrelsen sitter ocksà följande:
Sara Tjärnqvist
Anna Forsmark
Madde Mattsson

Mandat för 2014
Mandat för 2014
Mandat för 2014

§18.

Val av revisorer
Arsmötet beslutade att välja Carina Sjöström och Gunilla Eriksson till
revisorer (om val)
Till revisorsuppleanter utsáçs Lena Lundmark och Susanne Forsner.
(omval).

§19.

Val av valberedning 2014
Arsmötet valde Maja Johansson, sammankallande,
Sebastian Calleman till 2014 àrs valberedning.

§20

Behandling av fragor som senast 10 dagar före
Inga fragor anmälda

Lena Persson och

ârsmötet

anmälts

§21

Övriga fragor
Inga övriga fragor fanns.

§22.

Mötet avslutas
Valberedningen för 2013 avtackade avqáende styrelsemedlemmar,
Sebastian Calleman, Annika Bay, Lena Persson, Karin Lexberg, Maja
Johansson och Elisabeth Norberg med en tulpanbukett.
Mötesordförande tackade för förtroendet och mötet avslutades.
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