Årsmötesprotokoll för Enneagramföreningen
10 mars 2018 i Olaigården, Skolgatan 12 i Norrköping
1. Mötet öppnades
Årsmötet öppnades av föreningens ordförande, Rebecka Bartolomé hälsade alla välkomna.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
Till ordförande för mötet valdes Rebecka Bartolomé och till sekreterare valdes Ingrid Österström.
3. Fastställande av röstlängd för mötet
Röstlängden fastställdes (26st).
4. Val av protokolljusterare
Till protokolljusterare valdes Carl-Magnus Ekström och Veronica Grönte.
Rösträknare desamma.
5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
Kallelse till årsmötet har gått ut i god tid och i enlighet med stadgarna.
6. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes. Inga tillkommande övriga frågor.
7. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2017
Rebecka gick igenom verksamhetsåret. Se separat bilaga.
b) Styrelsens förvaltningsberättelse
Balans- och resultaträkning för verksamhetsåret 2017 redogjordes av Rebecka Bartolomé.
8. Revision för verksamhetsåret 2017
Revisionsberättelsen för verksamhetsåret lästes upp. Revisorn Ulla Andersson godkände
förvaltningen.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för den tid revisionen avser.
10. Fastställande av medlemsavgift för nästkommande år
Medlemsavgiften fastställdes till 250 kr.
11. Val av styrelseledamöter samt suppleanter
Av styrelsens fem ledamöter och två suppleanter var det två som skulle väljas nya.
Rebecka Bartolomé avgår har eg. 1 år kvar, därför väljs nya ordf. på 1 år
Ingrid Österström avgår.

Till styrelseledamöter valdes:
Anna-Lena Wihlborg- ordförande (nyval 1 år)
Patrik Hallstener - kommunikationsansvarig (omval – 1 år kvar).
Malin Johannesson - kassör (omval – 1 år kvar) (frånvarande)
Alexandra Rudbeck valdes som sekreterare (nyval -2 år)
Anna Bolin – medlemsansvarig (nyval - 2 år).
Till suppleant på 1 år valdes:
Veronica Grönte (omval) och Maurice Jenkins (omval)
Tina Tornell - Internationell kontakt, adjungerad i styrelsen.
12. Val av revisor
Till revisor valdes Ulla Andersson (omval) (frånvarande).
13. Val av valberedning
Till valberedning valdes Katarina Hallstener (nyval) och Christian Lindgren (nyval).
14. Behandling av ärenden som styrelsen hänskjutit till årsmötet, eller enskild medlem - minst en
månad före årsmötet - föreslagit till behandling.
Styrelsen undrar om mötet kan godkänna ett extra ärende om ändringar i stadgarna?
Paragraf 10; Revisorer: Ändra från två till en revisor.
Paragraf 11; Årsmöte: Pkt 14 Lägga till: Val av valberedning
15. Övriga frågor
Inga övriga frågor
16. Avtackning
Avgående ordförande Rebecka Bartolomé, styrelseledamot Ingrid Österström och
valberedningen Cecilia Alwin och Ann Timm (frånvarande) avtackas.
17. Mötet avslutas
Mötet avslutades och därefter vidtog workshop.
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____________________________
Ingrid Österström, mötessekreterare

__________________________
Carl-Magnus Ekström, justerare

___________________________
Veronica Grönte, justerare

