Protokoll nr 2/2018

Protokoll fört vid årsmöte för Ideella föreningen Hope-Soddo
måndagen den 26 februari 2018 kl. 18.30 i Partille församlingshem
Närvarande:
Lars Hjort
Bengt Carlsson
Irene Nilsson
Gun Carlsson
Susanne Rappman

Gunnar Holmquist
Monica Engdahl
Gunilla Andersson
Gunvor Karlsson
Johan Rappman

§ 1. Årsmötets öppnande
Lars hälsade oss välkomna och öppnade mötet med bibeltext och bön. Vi bad särskilt för
Johannes Sköldengen och hans familj.
§ 2. Fastställande av röstlängd
Röstlängden godkändes.
§ 3. Val av ordförande och protokollförare för mötet
Lars Hjort valdes till mötesordförande och Gun Carlsson till protokollförare.
§ 4. Val av två personer att jämte ordförande justera mötets protokoll
Monica Engdahl och Gunnar Holmquist valdes att justera protokollet.
§ 5. Prövning av frågan om kallelse skett enligt stadgarna
Lars beklagade det sena utskicket av kallelsen. Kallelsen godkändes.
§ 6. Fastställande av dagordning
Dagordningen godkändes.
§ 7. Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning
Verksamhetsberättelse delades ut och lästes upp av Lars.
Ekonomisk redovisning delades ut och förklarades av Bengt. Se Bilaga 1.
Årsmötet godkände verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning.
§ 8. Revisionsberättelse och fastställande av balansräkning
Revisionsberättelse och balansräkning presenterades för årsmötet av Irene Nilsson och
godkändes.
§ 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
§ 10. Fastställande av årsavgifter
Årsavgiften beslutades vara oförändrad 100 kr.
§ 11. Verksamhetsplan och budgetförslag
Allmän information till bidragsgivare, församlingar m.fl. via brev, e-post och hemsidan att all
insamling upphör då vår förening fasas ut och avslutas nästa år.
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En eller flera från styrelsen åker ner och avtackar församlingen i Soddo för arbetet de hittills
har gjort.
Beslutades om följande budget:
Ge ett kapital, 35 000 kr, till församlingen i Soddo om de skulle vilja starta liknande projekt.
Endale och Terefech kanske vill följa upp flickor som gått tidigare utbildningar.
Avsätta 15 000 kr för resa till Etiopien.
Avsätta 10 000 kr för övriga utgifter.
§ 12. Val av ordförande på ett år
Lars Hjort
§ 13. Val av två ordinarie ledamöter på 2 år
Monica Engdahl och Johannes Sköldengen.
§ 14. Val av en suppleant till styrelsen på 2 år
Gunilla Andersson
§ 15. Val av en suppleant till styrelsen på 1 år
Gunnar Holmquist
§ 16. Val av valberedning
Stig Svennberg och Arne Olsson
§ 17. Val av en revisor på 2 år + suppleant på 1 år
Eva Ljungström som revisor och Thomas Andersson som revisorssuppleant.
§ 18. Inkomna ärenden
a. Förslag om att fasa ut verksamheten
Vi beslutar att inte gå in i det nya projektet i Adama.
Vi beslutar att hjälpa församlingen i Soddo.
b. Förslag om att lägga ner föreningen
Vi beslutar att föreningen skall fasas ut och avslutas efter nästa års årsmöte.
Följande beslutades:
1. Vi går inte in i ett nytt projekt i Adama
2. Vi avslutar projektet, Hope Project, med kvinnorna i Soddo.
3. Vi skall hjälpa församlingen i Soddo som en del i avvecklingen och eventuell nystart.
4. Vi skall informera alla givare i Sverige om att vår förening kommer att upphöra.
5. Vi skall göra ett avslutande besök i Soddo.
Årsmötet tog beslutet att avsluta föreningen nästa år.
§ 19. Övriga frågor
Inga övriga frågor.
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§ 20. Årsmötets avslutande
Årsmötet avslutades med Herrens välsignelse.
Efter mötet presenterade Johan Rappman föreningen HBE, Hopp för Barn i Etiopien, som är
en stödförening för Win Souls for God & Hope for Children in Ethiopia. Intressant.

______________________________
Vid protokollet
Gun Carlsson

______________________________
Ordförande
Lars Hjort

______________________________
Justeras
Gunnar Holmquist

______________________________
Justeras
Monica Engdahl
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