
 
 

Protokoll årsmöte 2019 
 
Måndagen den 18 mars 2019 kl.19.00 
 
Plats: Bergsgatan 29, Malmö   
 
Röstlängd: Therese Åkesson, Armin Pendek, Sousou Cissoko, Mats Ingvarsson, Blagoj 
Lamnjov, Roland “Gotte” Gottlow, Erik Ask-Upmark, Thor Ahlgren, Peter Bjuhr, Magnus 
Jarlbo, Anne Marte Eggen, Astrid Selling 
Ej röstberättigad: Carolina Wiehe Welroos 
  
§1 Mötet öppnas 

Ordf Bryndis Bragadottir öppnade mötet 

§2 Fastställande av dagordningen 

Årsmötet godkände dagordningen 

§3 Fastställande av röstlängd 

Röstlängd fastställdes 

§4 Val av mötesordförande, mötessekreterare och två justerare  

Bryndis Bragadottir valdes till ordf, Astrid Selling valdes till sekr,  

Justerare: Anne-Marte Eggen, Erik Ask-Upmark 

§5 Fråga om mötets behöriga utlysning 

Mötet ansåg att mötet utlysts behörigen 

§6 Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse 

Astrid presenterade verksamhetsberättelsen. Godkändes av mötet.  

§7 Föredragning av styrelsens ekonomiska berättelse  

Mats föredrog ekonomin. 

§8 Föredragning av revisorernas berättelse  

Peter Bjuhr föredrog revisionen och läste upp revisionsberättelse 

§9 Fastställande av resultat- och balansräkning  

Mötet godkände resultat- och balansräkning 

§10 Fråga om styrelsens ansvarsfrihet  

Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet 
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§11 Pröva frågan om styrelsens ansvarsfrihet 

Hoppsan!   

§12 Val ordförande samt ledamöter till styrelsen 

Bryndis valdes till ordf 

Mathias Landeaus, Thor Ahlgren, Anne Marte Eggen, Hedda Heiskanen, Simon 

Lussi, Sara Thuresson, Erik Ask-Upmark valdes till ledamöter 

§13 Val av en revisor samt revisorssuppleant  

Peter Bjuhr valdes till revisor, Inge Pettersson valdes till revisorssuppleant 

§14 Val av valberedning om minst tre personer, varav en utses till sammankallande 

Roland Gottlow (sammankallande), Sousou Cissoko, Malte Zeeberg 

§15 Fastställande av medlemsavgifter och styrelsearvoden/löner 

Mötet beslutade att inrätta två olika medlemskap: Ordinarie samt stödmedlem. 

Avgift ordinarie: 250 kr, Stödmedlemskap 100 kr 

Styrelsen undersöker donationsfunktion på hemsidan 

Styrelsen får i uppgift att definiera vad stödmedlemskap innebär.  

Mötet beslutade att bibehålla lön/timme  216 kr samt resekostnader 

Om Riks höjer arvode ska även Syd höja 

§16 Föredragning och diskussion om verksamheten fram till nästa årsmöte 

Astrid berättade om verksamheten 2019 

§17 Behörigen inkomna motioner 

Inga motioner har kommit in 

§18 Övriga ärenden 

Inga övriga ärenden 

§19 Mötet avslutas  

Mötet avslutades av ordförande 

 

 

 

Bryndis Bragadottir Astrid Selling 

Ordförande Sekreterare 

 

 

Erika Ask-Upmark Anne Marte Eggen 

justerare justeras 
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