
14-08-23 Protokoll årsmöte för 
SvampkonsulentNORR 
  

1. Mötet öppnas av Ordförande Elisabeth Bååth. 

2. Mikaela Karlsson går igenom röstlängden. Röstlängden fastställs. 

3. Till Ordförande för årsmötet väljs Per-Axel Karlsson. 

4. Ulrika Gjertz väljs som sekreterare för årsmötet. 

5. Val av två justeringsmän samt rösträknare: Efter omröstning väljs Mikaela Karlsson och Yvonne 
Gustafsson Lundmark till båda uppdragen. 

7. Församlingen anser att mötet har utlysts på rätt sätt, dels via mail i början av juni samt i form av brev till 
medlemmar som saknar mailadress.  

8. Dagordningen godkänns. Dagordningen bifogas som bilaga 1.  

9. Verksamhetsberättelsen delas ut av Elisabeth Bååth och församlingen ges tid att läsa igenom den. Per-
Axel går sedan igenom texten och vissa justeringar görs. Med ändringarna så läggs verksamhetsberättelsen 
åt sidan.  

10. Föreningens stadgar. Förslag finns för att stadgarna ska förändras. Två utkast till förändringar har 
skickats ut till medlemmarna under arbetets gång. Elisabeth Bååth går igenom förändringarna som finns med 
i förslaget. Elisabeths förslag finns med som bilaga 2 till detta protokoll. Medlemmarna vill dessutom ha 
dessa förändringar: 

§2 Meningen ändras så att den första punkten inte är en punkt utan ingår i meningen ovan.  

§3 Sätet: Föreningens säte följer kassörens adress.  

§ 7 Antalet medlemmar i styrelsen ska ökas till en ordförande, fem ledamöter och två suppleanter.  

§8. Ny formulering: Styrelsen ska … genom att. 

§9. Styrelsen bestämmer hur föreningens firma ska tecknas. Firman ska dock tecknas av minst två personer 
var för sig, däribland minst en förtroendevald. 

§10 Stämma utbytes mot årsmöte.  

§ 12 Räkenskapsår =Kalenderår. Datum måste då ändras i §6.  

§13 oktober byts ut mot april. Vissa ord byts även ut. Ex: delge,  tillhandahållas till en enklare svenska. I 
dagordningen: Justerare tillika rösträknare de två slås ihop som i detta protokoll. Punkt 10 om stadgarna bör 
det vara med varje år? Den punkten tas bort. Motioner ska vara ordet även i tidigare texter.   

§14 Anslås även på hemsidan. Tillhandahållas= skickas till.  



§15. Valberedningens uppgift: Ledamöter ska tas bort. Endast styrelse SAMT revisor m suppl.  

§16. Eller NEJ tas bort. Endast JA-rop används. 

§17. Härom tas bort. 

Med reservation för dessa ändringar ovan har vi nu nya stadgar.  Renskrivna stadgar med ovan angivna 
förändringar bifogas som bilaga 3.  

Stadgarna innebär att vi nu har 1 ½ års årsredovisning för att komma ikapp med nytt räkenskapsår. 

11. Ekonomisk rapport. En rapport ges av Mikaela. Lager: 14 942 kr i form av kläder, reklammaterial mm. 
Kassan 550 kr. Bankkontot: 25 553,74 kr. Bokföringen i programmet är inte helt klart. Grov uträkning för 
hand, + 40 859 kr i årsbokslut. Så siffrorna är inte helt säkra.  Rapporten läggs till handlingarna.  

12. Revisionsberättelse.  Monica Svensson avger en berättelse för de turer som varit i styrelsen under 
året.  Revisionsberättelsen följer med som bilaga 4 till detta protokoll. 

13. Ansvarsfrihet för styrelsen. Styrelsen beviljas inte ansvarsfrihet. 

14. Medlemsavgift.  Avgiften är oförändrad. 

15. Rapporter. Ingen rapport har kommit in. 

16. Motioner. Två motioner har kommit in: 1. Verksamhetsåret ändras enligt förslag ovan. 2. Förenings 
förtroendevalda ska genomgå minst en veckoslutskurs i föreningskunskap senast två månader efter årsmötet. 
Båda motionerna godtas. 

17. Förslag verksamhetsplan och budget. Ordföranden Elisabeth Bååth har inga förslag från nuvarande 
styrelse. Ett förslag från riksföreningen är att ordna en riksträff i Jokkmokk under nästa år 2015. Vi 
diskuterar huruvida vi vill organisera detta. Något som den nya styrelsen får ta i beaktning. 

18. Val av ordförande för ett år.  Valberedningen föreslår Per-Axel Karlsson, han väljs. 

19. Val av styrelseledamot för två år. Eva Åhlén väljs. 

20. Val av styrelseledamot för ett år. Maria Isaksson, Christine Ruth och Anna-Lena Lindkvist. 

21. Val av övriga styrelseledamöter. Inga övriga styrelsemedlemmar väljs. 

22. Val av suppleanter för ett år.  Två suppleanter väljs: Lil Eilertsen, Elisabeth Bååth och Doris 
Brändström. 

23. Monika Svensson väljs till revisor. 

24. Val av revisorsuppleant, Maria Sandström väljs. 

25. Annika Fällman och Bigritta Svensson avstår omval till valberedningen. Britt-Marie Eriksson Hultén vill 
sitta kvar för ett år. Vi väljer då: Karin S-Almqvist och Yvonne Gustafsson Lundmark till valberedning. 
Sammankallande i valberedningen är Britt-Marie. 

26. Övriga frågor: Kan vi ha andra stödmedlemmar än familj? Christine nämner en fundering över begreppet 
familj. Styrelsen tar  det vidare. 

27. Mötet avslutas av Per-Axel och det är dags för middag. 


