justerat

Protokoll från Afrikagruppernas årsmöte 2014
10-11 maj, Valla Folkhögskola, Linköping
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!§1
!

Ordförande öppnar mötet
Calle Sundstedt förklarade mötet öppnat.

§2

Information om årsmötesförhandlingarna
Hanna Carr informerade om upplägg och arbetsordning för årsmötesförhandlingarna. Deltagarna ges i
år möjlighet att diskutera motioner, propositioner, förslag till val av förtroendevalda, årsredovisning
samt andra handlingar i mindre grupper inför beslut i plenum.

§3

Fastställande av röstlängd
Anmälda till årsmötet ropades upp och bekräftade sin närvaro. Röstberättigade lades till
röstlängden som fastställdes till 36 personer.

!

§4

!

§5

!
!

Årsmötets stadgeenliga utlysande
Årsmötet fanns vara stadgeenligt utlyst.
Val av funktionärer
a) ordförande
Till ordförande utsågs Helena Faxelid och Anita Jansson.
b) sekreterare
Till sekreterare utsågs Hanna Carr och Stina Johansson.
c) rösträknare/justerare
Till justerare tillika rösträknare utsågs Alex Veitch och Andreas Sandberg.

§6

Fastställande av dagordning och tidsplan
En felnumrering i dagordningen upptäcktes och justerades.
“Övriga frågor” lades till dagordningen som §23.

!

Dagordningen fastställdes med ovanstående ändringar.

§7

!

§8

!§9
!
!

§10

Styrelsens presentation av Långtidsplanen och året som gått och fattade beslut
Berit Rylander presenterade en sammanfattning av verksamhetsåret som gått tillsammans med
exempel på resultat och lärdomar. En mer omfattande beskrivning finns att tillgå i Afrikagruppernas
årsredovisning 2013.
Generalsekreteraren om kommande verksamhet
Gabi Björsson föredrog för årsmötet några av de utmaningar och möjligheter Afrikagrupperna står
inför under det kommande året.
Presentation av propositioner
a) Proposition om medlemsavgifter
Micael Wennbom presenterade styrelsens proposition om förändring av medlemsavgifter.
b) Proposition om stadgeförändringar
Micael Wennbom presenterade styrelsens proposition om stadgeförändringar.
Presentation av motioner
a) Motion om aktivistfokus
Micael Wennbom presenterade motionen från medlemmar i Göteborgs Afrikagrupp om aktivistfokus i
Afrikagrupperna.
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§11

!

§12

!

§13

justerat
b) Motion om medlemskap i föreningen för Fairtrade
Berit Wiklund presenterade motionen från medlemmar i Ådalens Afrikagrupp om medlemskap för
Afrikagrupperna i Föreningen för Fairtrade.
Nominerade till styrelse, revisorer och valberedning
Maria Larsson presenterade valberedningens förslag till ny styrelse och revisorer. Mötesordförande
presenterade förslaget till ny valberedning.
Tidpunkt för nomineringsstopp
Nomineringsstopp fastställdes till klockan 21.00 lördag. Nya nomineringar lämnas till
mötesordförande.
Fördjupningsstationer
!
1. Val
Närmare presentation av valberedningens förslag till ny styrelse och revisorer. Möjlighet att ställa
frågor. Representant från valberedningen och sittande styrelse på plats.
2. Det ekonomiska året
Närmare presentation av den ekonomiska redovisningen och förslaget till resultatdisposition.
Möjlighet att ställa frågor om detta och budget för 2014. Även presentation av revisorernas
granskningsrapport.
3. Styrelsens rapporter
Ordförande och en styrelserepresentant svarar på frågor om styrelsens rapporter till årsmötet,
styrelsens verksamhetsberättelse inkluderad.

!
!

4. Motioner och propositioner
Möjlighet att diskutera de motioner och propositioner som lämnats till årsmötet.

§14

Styrelsens ansvarsfrihet
Årsmötet beslutade enhälligt
att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013.
Styrelsens årsredovisning samt revisorernas berättelse lades därmed till handlingarna.

§15

Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om resultatdisposition
Årsmötet beslutade enhälligt
att fastställa resultatdisposition samt balans- och resultaträkning enligt nedan.
Intäkter
Insamling, försäljning, medlemmar
Sida ram
Infobidrag
Övriga (inkl. praktikanter)
Summa intäkter

10 851 tkr
36 973 tkr
2 000 tkr
631 tkr
50 455 tkr

Kostnader
Utvecklingsinsatser
Information, insamling
Administration, försäljning
Praktikanter
Summa kostnader

37 906 tkr
12 330 tkr
2 897 tkr
501 tkr
53 634 tkr

!
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justerat
Resultat
Intäkter
Kostnader
Verksamhtesresultat
Ränteintäkter och liknande
Årets resultat
Resultatdisposition
Av de disponibla vinstmedlen som består av
balanserad vinst
och årets resultat
totalt disponibelt

50 455 tkr
-53 634 tkr
- 3 179 tkr
657 tkr
- 2 522 tkr

912 094,06
- 2 521 775,18
- 1 609 681,12

Föreslås att
av fonden för insamlade medel disponeras
561 117,73
av reservfonden disponeras
1 011 563,39
av personalfonden disponeras
37 000,00
och i ny räkning balanseras
0,00

!
§16
!
!
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§17

Beslut om motioner
a) Motion 1: Aktivistfokus
Årsmötet beslutade enhälligt
att avslå motionen.
b) Motion 2: Medlemskap i Föreningen för Fairtrade
Årsmötet beslutade
att avslå motionen.
att uppdra åt styrelsen att under kommande verksamhetsåret vidare utreda frågan om
Afrikagruppernas medlemskap i fairtradeorganisationer.
Beslut om propositioner
a) Proposition 1: Medlemsavgifter
Årsmötet beslutade enhälligt
att bifalla propositionen.

!
!

§18

!
!
!
!

Medlemsavgifter för 2015 fastställdes därmed till
ordinarie medlemskap
årsavgift 240 kr, eller 20 kr/månad
medlemsorganisationer
årsavgift 500 kr.
hushållsmedlemskap
årsavgift 300 kr, eller 25 kr/månad
för unga upp till 25 år och arbetslösa årsavgift 20 kr
b) Proposition 2: Stadgeförändringar
Årsmötet beslutade enhälligt
att bifalla propositionen.
Se bilaga.
Nya nomineringar
En nominering inkommen: Malin Rindeskär nominerad till valberedningen.
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§19

!
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§20

!

§21

!

§22

!

§23

!

§24

Val av styrelse
Årsmötet beslutade enhälligt
att välja till ordförande på 1 år
Calle Sundstedt
Stockholm
att välja följande ordinarie ledamöter på 2 år
Minnie Nováky
Uppsala
Johanna Arkåsen
Stockholm
Nike Dahlskog
Stockholm
Ylva Zetterlund
Göteborg
att välja följande ordinarie ledamöter på 1 år
Ruth Jaime
Stockholm
Jenny Anderberg
Höör
att välja följande ersättare på 1 år
Gorka Fagilde
Uppsala
Torbjörn Dalin
Stockholm
Hanna Kriss
Stockholm
Erik Lidén Dalarud Göteborg
Golnar Bahar
Stockholm
vidare noterade årsmötet att följande ordinarie ledamöter har 1 år kvar av sin mandatperiod
Berit Rylander
Uppsala
Micael Wennbom
Stockholm
Val av föreningsrevisorer
Årsmötet beslutade enhälligt
att välja följande verksamhetsrevisorer på 1 år
Marianne Kördel
Joel Ensjö
Chris Banning
Anders Ahlkvist

Uppsala
Stockholm
Stockholm
Stockholm

(sammankallande)
(ersättare)
(ersättare)

Val av auktoriserad revisor
Årsmötet beslutade enhälligt
att utse revisionsbyrån Ernst & Young till auktoriserad revisor.
Val av valberedning
Årsmötet beslutade enhälligt
att välja följande personer till valberedningen
Nesim Kalmelid
Alize Hugosson
Ulrik Jennische
Malin Rindeskär

Stockholm
Linköping
Uppsala
Malmö

(sammankallande)

Övriga frågor
Inga övriga frågor.
Tack
Calle Sundstedt riktade varma tack till följande:
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§25
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justerat
Avgående styrelseledamöter Jenny Furusvärd, Carin Carbonnier, Magnus Gustafson, Johan Brattström,
Lina Paulsson och Ulla-Greta Pettersson för deras insatser under året.
Avgående versksamhetsrevisorer Lena Kalmelid, Johan Dahl, Hannes Jugrelius och Pelle Klasson.
Maria Larsson och Mattias Paulsen för gott arbete i valberedningen.
Alize Hugosson och Linköpings Afrikagrupp för arrangemang kring årsmötet.
Presidiet med mötesordförande Helena Faxelid och Anita Jansson för väl utfört uppdrag.
Mötesunderlättare Katarina Gustavsson och aktivistgruppen för ett lyckat temaprogram.
Särskilt tack riktades till Sören Lindh för hans okuvliga engagemang genom åren.
Mötet avslutas
Calle Sundstedt förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet,

Hanna Carr, sekreterare

Stina Johansson, sekreterare

Helena Faxelid, mötesordförande

Anita Jansson, mötesordförande

Andreas Sandberg, justerare

Alex Veitch, justerare
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