Protokoll årsmöte 2014
6 april 2014, 12.30
Närvarande på plats: Anders Avemo, Åsa Forssén, Suzanne Gieser, Mats Willers, Hannah Engel, Maria Willers,
Tomas Burvall, Stina Burvall
Plats: Tyska Skolgränd 4 (i källarvalvet från 1600-talet).
Mötets öppnande.
1.

Till ordförande för stämman valdes Stina Burvall och som sekreterare valdes Tomas Burvall.

2.

Alla närvarande var röstberättigade. Röstlängden var 8.

3.

Till justeringsmän valdes Suzanne Gieser och Mats Willers

4.

Stämman hade utlysts i rätt ordning. Mer än tre veckor i förväg.

5.

Verksamhetsberättelsen skrevs under och det kan konstateras att Imagoföreningen har gjort en hel
del under det gånga året. Allt från starta utbildningen i Ulricehamn till Generation workshop och
Tammy Nelsons workshop om sexualitet.

6.

Revisorns berättelse. Mats Willers läste upp revisorns berättelse skriven av Rickard König.
Föreningen hade ett överskott på 37301 kronor det gångna året.

7.

Resultatet, vinsten, överförs till nästa års löpnande räkning.

8.

Styrelseledamöterna beviljades ansvarsfrihet.

9.

Val av ordförande, ordinarie styrelseledamöter och suppleanter. Årsmötet tog valberedningens
förslag.
Till ordförande valdes Stina Burvall på 2 år.
Till ledamöter valdes Suzanne Gieser och Anna Oden på 1år och Mats Willers på 2 år. (Tomas
Burvall sitter kvar ytterligare 1 år)
Till suppleanter valdes Terese Ålund, Åsa Forssén och Marie Louise Larsson på 1 år.
Årsmötet gav styrelsen i uppdrag inhämta Jessica Hård Sandbergs svar och om hon tackar ja, välja
henne som suppleant 1 år.

10.

Årsmötet gav styrelsen i uppdrag att finna ny revisor. Senast till oktober.

11.

Medlemsavgiftens storlek. Årsavgiften bibehålles, vilket är en medlemsavgift på 100 kronor och en
serviceavgift på 400 kr plus moms 100 kr. Stödmedlemsavgiften är 100 kronor. Årsmötet valde att
avsätta 7000 kronor för att någon ur styrelsen åker till den internationella imagokonferensen och
representerar Sverige. I år går den i Washington DC i oktober.

12.

Årsmötet tackar Hannah Engel för bra jobb som valberedare. Hannah Engel valdes på ytterligare 1
år och årsmötet gav i uppdrag till styrelsen att hitta ytterligare en valberedare som kan hjälpa
Hanna Engel i arbetet.

13.

Övriga ärenden: Hannah Engel valdes till utbildningsansvarig. Anders Avemo avtackades med
blommor för lång och trogen tjänst i styrelsen. Åsa Forssén avtackades med blommor för sin roll
som ordinarie styrelseledamot och för att ha ordnat alla styrelsemötena.

14

Mötet avslutades med fika.

Stockholm 6 april 2014
Sekreterare

……………………………………………………
Tomas Burvall

Justeras:

………………………………………..
Mats Willers

………………………………………………
Suzanne Gieser

