Svenska Imagoföreningen

Protokoll Svenska Imagoföreningens årsmöte 2015
Tid: Söndag 22 mars kl 12.00
Plats: Nybro crystalls lokal på Tyska skolgränd 4 Gamla stan Stockholm.
Närvarande på plats: Anders Avemo, Suzanne Gieser, Mats Willers, Hannah Engel, Maria Willers, Tomas
Burvall, Stina Burvall, Anna Odén, Cai Bellander, Marie-Louise Larsson.

Mötets öppnande.
1.

Till ordförande för stämman valdes Mats Willers och som sekreterare valdes Suzanne Gieser.

2.

Alla närvarande var röstberättigade. Röstlängden var 10.

3.

Till justeringsmän valdes Marie-Louise Larsson och Anna Odén.

4.

Stämman hade utlysts i rätt ordning.

5.

Verksamhetsberättelsen gicks igenom.

6.

Revisorns berättelse. Mats Willers läste upp revisorns berättelse.

7.

Resultatet, förlusten överförs till nästa års löpnande räkning.

8.

Styrelseledamöterna beviljades ansvarsfrihet.

9.

Val av ordförande, ordinarie styrelseledamöter och suppleanter. Årsmötet tog valberedningens
förslag.
Till delat ordförande valdes Tomas Burvall på två år och Mats Willers på 1 år.
Till ordinarie ledamöter valdes Marie-Louise Larsson och Anna Oden på 2 år och Suzanne Gieser
fortsätter 1 år till.
Till suppleanter valdes Jessica Hård på 1 år. Årsmötet gav styrelsen i uppdrag inhämta Eva Berlander
och Julia Sorokours svar på om de kan tänka sig att bli suppleanter på ett år. Om de inte vill ger
årsmötet styrelsen och valberedningen i uppdrag att finna nya suppleanter (2-4 skall finnas enligt
stadgar) .

10.

Årsmötet gav styrelsen och valberedningen i uppdrag att finna ny revisor och ev. revisorsuppleant.

11.

Medlemsavgiftens storlek. Årsavgiften sänktes, medlemsavgiften kvarstår på 100 kronor medan
serviceavgiften sänks till 300 kr plus moms. Stödmedlemsavgiften kvarstår på 100 kronor.

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: Stina Burvall avgår som ordförande och tackas för sin insats. Stina yttrar kritik mot
IRI och understryker vikten av ökat nordiskt samarbete.
Årsmötet beslöt att även detta år avsätta 7000 kr till bidrag till styrelseledamot/möter för
deltagande i IRIs årliga konferens speciellt the summit.
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Mötet avslutades.

Stockholm 13 april 2015
Sekreterare

……………………………………………………
Suzanne Gieser

Justeras:

………………………………………..
Anna Odén

SIF protokoll årsmöte 22 mars 2015.doc

………………………………………………
Marie-Louise Larsson
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