Årsmötesprotokoll
Föreningen Dackegymnasternas ordinarie årsmöte 2022-10-20
1. Årsmötet öppnas
Ordföranden Björn Bodin öppnade mötet och hälsade medlemmarna välkomna.
2. Fastställande av röstlängd för mötet
Röstlängden fastställdes.
3. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
Björn Bodin valdes till mötesordförande och Johan Wänersjö valdes till sekreterare.
4. Val av två protokolljusterare och rösträknare
Mötet valde Katarina Rupar-Gadd och Magnus Einvall.
5. Fråga om mötet utlysts i behörig ordning
Mötet förklarades utlyst i behörig ordning.
6. Fastställande av föredragningslista
Föredragningslistan fastställdes.
7. Behandling av verksamhetsberättelse
Björn Bodin presenterade verksamhetsberättelsen. Inga frågor förelåg och berättelsen
bedömdes vara behandlad.
8. Fråga om fastställande av balansräkning och resultaträkning
Kassör Maria-José Benitez presenterade balans- och resultaträkningen, varefter den
fastställdes.
9. Föredragning av revisorns berättelse
Revisor Elisabeth Strömberg föredrog revisionsberättelsen och tillstyrkte balans- och
resultaträkningen.
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet.
11. Val av
a. ordförande för en tid av ett år
Valberedningens ordförande Kristina Thorvaldsson redogjorde för valberedningens
förslag. Björn Bodin omvaldes till styrelseordförande.
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b. halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år
Kristina Thorvaldsson redogjorde för valberedningens förslag. Mötet valde, i enlighet
med valberedningens förslag, Åsa Lisecke (omval), Maria-Jose Benitez (omval) och
Mikaela Schander (nyval). Det noterades att övriga tre ledamöter (Magnus Einvall,
Katarina Rupar-Gadd och Johan Wänersjö) hade ett år kvar på sin mandatperiod.
c. minst två (max sex) suppleanter med för dem fastställd turordning för en tid av
två år
Kristina Thorvaldsson redogjorde för valberedningens förslag. Mötet valde, i enlighet
med valberedningens förslag, Jenny Åhman (omval) och Andreas Nilsson (nyval). Det
noterades att tre suppleanter (Ana Veljanovski, Johan Bring och Lisbeth Åberg) hade
ett år kvar på sin mandatperiod. Vidare noterades att Lisbeth Åberg valt att utträda
som suppleant från och med dagens datum.
d. revisor och revisorssuppleant för en tid av ett år
Kristina Thorvaldsson redogjorde för valberedningens förslag. Mötet valde, i enlighet
med valberedningens förslag, Elisabeth Strömberg (omval) till ordinarie revisor och
Torbjörn Carlsnäs (omval) till suppleant.
e. minst två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilken en skall utses
till ordförande
Björn Bodin föreslog omval på Kristina Thorvaldsson och Per Johansson. Mötet
omvalde Kristina Thorvaldsson och Per Johansson till ledamöter. Kristina
Thorvaldsson omvaldes till ordförande i valberedningen.
f.

ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerad genom ombud
Årsmötet beslutade att styrelsen äger rätt att utse lämplig kandidat för varje enskilt
tillfälle.

12. Fastställande av arbetsplan
Björn Bodin presenterade arbetsplanen och potentiell utveckling och uppdatering av
densamma, varefter den fastställdes.
13. Fastställande av stadgar (med eventuellt förslag på förändring)
Befintliga stadgar fastställdes.
14. Fastställande av budget för kommande verksamhetsår
Kassör Maria-José Benitez presenterade budgeten, varefter den fastställdes.
15. Fastställande av styrelsearvode för kommande verksamhetsår
Styrelsearvodet fastställdes till 50 kronor per ordinarie styrelsemöte.
16. Fastställande av ledararvode för kommande verksamhetsår
Björn Bodin redogjorde för att en översyn av ledarvodena fortfarande pågår. Nuvarande
ledarvoden fastställdes och årsmötet bemyndigade styrelsen att, i förekommande fall,
besluta om att tillämpa en ny arvodesmodell.
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17. Fastställande av medlemsavgifter för kommande verksamhetsår
Medlemsavgiften fastställdes enligt följande: 200 kronor (100 kronor för ledare och
styrelse).
18. Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner
Förslag och motioner saknades.
19. Övriga frågor
Inga övriga frågor förelåg.
20. Årsmötet avslutas
Frånträdande styrelseledamoten Alexandra Airosto och suppleanten Hanna Ankarberg
avtackades med en blomma, varefter Björn Bodin tackade medlemmarna för deras
deltagande på mötet och mötet förklarades avslutat.
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