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1. Mötets öppnancle

Mötet öppnacles av simon Engluncl kl r8.oç och hälsade alla välkomna.

z. Val av mötessekr.eterare

simon Englund från styrelsen föreslog Assar wixe som också valdes

3, Val av två justerare, tillika rtistråiknare, ftir årsmötet
Paul Dybjer och Agnes Von Reis föreslogs och valdes

4. Val av rnötesordftirande

AssarWixe från styrelsen föreslog Simon Englund

j. Fastställande av dagordning och ar.betsordning
Dagordningen och arbetsordningen fastställdes.

6. upprättande av röstlängd samt kontroll av eventuella fullmakter
Antalet r'östberättigade fastställdes till rz st i enlighet med incheckningen.

T. Fråga orn årsmötets korrekta utlysande

simon Englund föredrog hur kallelsen gåt[ ut. Arsmötet anså.g mötet
behörigt utlyst

8. Behanclling av inkomna motioner och propositioner
a. Proposition r - Revidering av stadga

Elsa Magnell från styrelsen föredrog propositionen.

Mötet beslutade att anta propositionen.

g. Val av styrelseledamöter
Röstlängden justerades till r8 personer.

a. Val av ordftirande
Inkomna nomineringar:
Fredrik Sjöstrand

Då inga andra nomineringar kommit in valdes Fredrik Sjöstrand till
ordförancle efter acclamation.
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förtroendeþost.

Emanuel Evers

LinneaAhlgren

Mikael Törnqvist

ea¡rie++lnglralt- drog tillb ak a sin kandidatur
Efter sluten votering med röstetalen u röster till till Linnea Ahlgren,T

röster till Emanuel Evers, o röster till Mikael Törnqvist valdes Linnea

Ahlgren till posten.

c. Val av r revisor
Inkomna nomineringar:

Assar Wixe

Linus Abrahamsson

Efter sluten votering med röstetalen rz röster till Assar Wixe ,5 röster
till Linus Abrahamsson och r blank röstvaldes AssarWixe till posten.

u. Fastståillande av medlemsavgift
Paul Dybjer från styrelsen fdreslog oförändrad medlemsavgift på lo kr
Fanny Söderberg föreslog ingenting men ville lyfta en diskussion om en

höjning av medlemsavgiften. Fredrik Sjöstrand st¿illde en fråga till styrelsen
otn varför styrelsen föreslog en oförändrad medlemsavgift. Paul Dybjer

svarade på frågan att föreningens ekonomiska situation är god.

Linnea Ahlgren ftireslog en avgift på 8o kr.
Mötet beslutade efter försöksvotering att ta ut en medlernsavgift på So kr

rz. övriga frågor
En stadgefråga och Gerritville ta en bild på nya styrelsen

r3. Mötets avslutancle

Ordförande Simon Englund ftirklarade mötet avslutat 19.55 och önskade de

nyvalda lycka till och tackade för visat intresse.
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