PROTOKOLL ÅRSMÖTE 2020-03-04 –
FEMINISTISKT INITIATIV GOTLAND
Lista med röstlängd bifogas.

1. Mötet öppnas
Mötet öppnades.

2. Val av mötesordförande
Stefan Wesley valdes till mötesordförande.

3. Val av mötessekreterare
Elin Guteskär valdes till mötessekreterare.

4. Val av två (2) justerare tillika rösträknare

Till justerare tillika rösträknare valdes Ingrid Gustafsson och Malin Friis. Tid för justering
bestäms enligt överenskommelse.
5. Mötets behöriga utlysning
Mötets fastställdes som behörigt utlyst.

6. Fastställande av röstlängd
Röstlängden fastställdes till 16 personer.

7. Anmälan av övriga frågor
Inga övriga frågor anmäldes.

8. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.

9. Föreningens verksamhetsberättelse 2019
Gubb Marit Stigson presenterade verksamhetsberättelsen från 2019. Verksamhetsberättelsen
godkändes.

10.

Revisionsberättelse

Gerd Holmgren ger en översikt över föreningens ekonomi. Det kommunala bidraget har använts
till fullo. Den största utgiften har varit hyran och tjänsten som politisk sekreterare. Gerd
rapporterar att det ekonomiska läget är stabilt.
Lisen Kebbe, revisor, rapporterar att det ser bra ut. Synpunkter tas upp kring huruvida alla
föreningens prenumerationer på nättidningar ska behållas. Årsmötet beslutar att säga upp
prenumeration på GA. När en fyller i blankett för utlägg är det viktigt att specificera vad utlägget
användes till för att förtydliga bokföringen.

11.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 2019

Styrelsen 2019 beviljades ansvarsfrihet.

12.

Fastställande av antal styrelsemedlemmar 2020

Antalet ordinarie styrelsemedlemmar för styrelsen 2020 fastställdes till sex stycken, därutöver två
suppleanter.

13.

Val av styrelse 2020: Ordförande, kassör och sekreterare

Lotta Persson valdes till ordförande och Gerd Holmgren till kassör. Sekreterare valdes inte under
årsmötet.

14.

Val av styrelse 2020: Övriga ledamöter och ev. suppleanter

Valberedningens förslag på styrelse presenterades.
Lotta Persson – ordförande (2 år varav 1 på namngiven position)
Gerd Holmgren – kassör (2 år varav 1 på namngiven position)

Eva Rinblad – ledamot (2 år)
Vera Kebbe – ledamot (2 år)
Gunnar Holten – ledamot (1 år)
Malin Friis – suppleant (1 år)
Peter Almcrantz – suppleant (1 år)
Sarah Ahlin Schwanbom – UF! -representant (1 år)
Ledamöter och suppleanter valdes per acklamation (alla valdes ”i klump”).

15.

Val av firmatecknare

Gerd Holmgren och Lotta Persson valdes till firmatecknare.

16.

Val av två (2) revisorer 2020

Valberedningen föreslog Lisen Kebbe och Cecilia Herdenstam till revisorer.
Lisen Kebbe och Cecilia Herdenstam valdes till revisorer per acklamation.

17.

Val av valberedning 2020

Agnes Lundgren gav en översikt över valberedningens planerade arbete.
Ulla Persson presenterade valberedningens förslag på valberedningen år 2020.
Agnes Lundgren – sammankallande (1 år)
Elisabet Gredner – 1 år

Gubb Marit Stigson – vakant plats, tills vidare

Elisabet Gredner, Agnes Lundgren och Gubb Marit Stigson valdes till valberedningen 2020.

18.

Fastställande av budget 2020

Gerd presenterade budgeten för år 2020.
Budgeten fastställdes.

19.

Fastställande av verksamhetsplan 2020

Marit presenterade verksamhetsplanen för år 2020.
Verksamhetsplanen fastställdes.

20.

Behandling av inkomna motioner

Motion har inkommit gällande ändring av stadgarna gällande styrelsens mandatperiod (att byta ut
ordet mandatperiod mot verksamhetsår), kassörens befogenhet (att hen får besluta om utlägg
under 5000 kr utan styrelsens godkännande) samt att styrelsemedlem kan väljas ”för ett eller två
år i taget”. Styrelsen har föreslagit att motionen ska bifallas.
Motionen bifalles.
Marit tar på sig att ändra i stadgarna på hemsidan enligt årsmötets beslut.

21.

Val av ledamot i Hälso- och sjukvårdsnämnden

Ulla från valberedningen föreslog Lisen Kebbe som ledamot i Hälso- och sjukvårdsnämnden.
Lisen valdes som ledamot.
Marit tar på sig uppdraget att anmäla Lisen till regionfullmäktige, samt uppdatera på hemsidan.

22.

Övriga ärenden

Inga övriga ärenden rapporterades.

23.

Mötet avslutas

Mötet avslutades.

Bilaga 1 – röstlängd
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