Utkast till protokoll FAD Årsmöte 31 mars 2008
Närvarande enligt röstlista
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Årsmötets öppnande
Val av ordförande, justerare( ), rösträknare (Ulf) för årsmötet.
Fastställande av röstlängd - 26 personer, lista finns
Årsmötets behöriga utlysande - stadgeenligt kallade
Fastställande av dagordning - alla tittar på dagordningen – godtas utan invändning
Styrelsens verksamhetsberättelse - Eva läser upp, se bilaga
Styrelsens balans och resultaträkning - Eva läser upp - godkänns
Revisionsberättelse - Maria läser upp. Se bilaga. Underskriven av Maria, godkänns
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen - Mötet beslutar ansvarsfrihet
Styrelsens förslag - att styrelsen själva skall få konstituera sitt ordförandeskap - beslutet
avslås
Behandling av stadgeändringar
11. Behandling av motioner – inga har inkommit
12. Årsmötet fastställer årsavgiften för 2008 och 2009 till 300 kr
13. Fastställande av arvoden och kostnadsersättningar - inga
14. Fastställande av verksamhetsplan och budget, bifölls
Förslag om att styrelsen skall ta fram stadgar för lokalförening när behovet uppstår.
15. Fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter
16. Val av förbundsordförande – nio personer
17. Val av ledamöter – nio personer
Thomas Boman
Karin Eduards
Torgny Ekman
Robert Hasselström
Peter Hudd
Renate Leijon
Gunilla Carmstedt
Eva Malm
Eva Rådström
Val av suppleanter – tre personer
Rose-Mari
Ulf J
Carina C
18. Val av revisorer och suppleanter - som tidigare
19. Fastställande av antal ledamöter i valberedningen - som tidigare
20. Val av valberedning - som tidigare
Karin Eduards reste sig och ställde sin plats till förfogande med omedelbar verkan, och
efterföljdes av Eva Malm, Robert Hasselström, Thomas Boman, Peter Hudd, Eva Rådström och
Torgny Ekman. Förbundet stod utan styrelsen och kunde inte komma upp med andra alternativ.
Tiden för mötet närmade sig sitt slut och beslut togs om nytt möte, en extra årsstämma, med nytt
val till styrelsen.
21. tid för kommande årsmöte - den 31a maj
22. övrig information - diskussionerna fortsatte.

