Protokoll nr 2/2016

Protokoll fört vid årsmöte för Ideella föreningen Hope-Soddo
måndagen den 22 februari 2016 kl. 18.30 i Furulundskyrkan, Partille
Närvarande:
Lars Hjort
Eva Ljungström
Irene Nilsson
Gunilla Andersson
Thomas Andersson
Gunnar Holmquist

Gunvor Karlsson
Stig Svennberg
Anne-Marie Svennberg
Johannes Sköldengen
Bengt Carlsson
Gun Carlsson

§ 1 Årsmötets öppnande
Lars hälsade oss välkomna till årsmötet och förklarade det öppnat.
§ 2 Fastställande av röstlängd
Röstlängden kompletterades och antalet röstberättigade medlemmar var 12 stycken.
§ 3 Val av ordförande och protokollförare
Till mötesordförande valdes Lars Hjort och till protokollförare valdes Gun Carlsson.
§ 4 Val av två personer att jämte ordförande justera mötets protokoll
Gunilla Andersson och Gunnar Holmquist valdes att justera protokollet.
§ 5 Prövning av frågan om kallelse skett enligt stadgarna
Ja.
§ 6 Fastställande av dagordning
Dagordningen godkändes.
§ 7 Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning
Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse för föregående verksamhetsår presenteras för
årsmötet. Årsmötet beslutade att godkänna dessa. Se Bilaga 1: Ekonomisk rapport.
§ 8 Revisionsberättelse och fastställande av balansräkning
Revisionsberättelse och balansräkning presenterades för årsmötet och godkändes.
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§ 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Ja, årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.
§ 10 Fastställande av årsavgifter
Årsavgiften beslutades vara oförändrad 100 kr.
§ 11 Verksamhetsplan och budgetförslag
Vi vill gärna att det skall bli mer ansvarstagande lokalt i Soddo med finansieringen vilket det inte
blivit. Vi har tankar om att mikrolån vore bra. Förhoppning om att studenterna skall få en viss procent
av utbildningskostnaden som ett lån som sedan betalas tillbaka till projektet när de får egen inkomst.
Bengt gick igenom budgetförslaget vilket godkändes.
§ 12 Val av ordförande på ett år
Till ordförande på ett år valdes Lars Hjort.
§ 13 Val av två ordinarie ledamöter på två år
Till ledamöter på två år valdes Gunnar Holmquist och Johannes Sköldengen.
§ 14 Val av en suppleant till styrelsen för två år
Till suppleant på två år valdes Gunilla Andersson.
§ 15 Val av en suppleant till styrelsen för ett år
Till suppleant på ett år valdes Monica Engdahl.
§ 16 Val av valberedning
Till valberedning på ett år valdes Stig Svennberg och Arne Ohlsson.
§ 17 Val av revisorer + suppleant
Till revisor på två år valdes Eva Ljungström och på ett år valdes Irene Nilsson.
Till revisorssuppleant på ett år valdes Thomas Andersson.
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§ 18 Inkomna ärenden
Ett ärende inkommit som gäller stadgeändringar. Monica Engdahl och Bengt Carlsson har gått igenom
stadgarna och mer förtydligat än ändrat dessa. Bengt förklarade ändringarna av stadgarna och dessa
godkändes av mötet.
§ 19 Övriga frågor
Frågan kom upp om hur situationen är i Etiopien nu då c:a 15 miljoner människor i är i akut behov av
matbistånd p.g.a. svår torka orsakat av El-Niño. Stora lager finns och tack vare att infrastrukturen är
god så kan förhoppningsvis matleveranser nå fram till de svältande. Matförråden börjar dock sina.
Torkan har ännu inte drabbat regionen Wolaita, där projektet finns.
Vi skall försöka att kvartalsvis skicka ut rapport om hur arbetet fortgår i Hope Project, detta grundat på
rapporter som vi önskar få från Mesfin.
§ 20 Årsmötets avslutande
Lars tackade för visat intresse och avslutade mötet.

___________________________________
Vid protokollet
Gun Carlsson

__________________________________
Ordförande
Lars Hjort

___________________________________
Justeras
Gunilla Andersson

___________________________________
Justeras
Gunnar Holmquist
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