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Årsmötesprotokoll för Svenska Imagoföreningen 2012-02-19 

 

Närvarande: Suzanne Gieser, Hannah Engel, Anders Avemo, Mats Willers, Cai Bellander, 

Maria Willers, Karin Eresund, Åsa Forssén. 

 

§1. Årsmötesordförande: Cai Bellander, sekreterare för mötet: Suzanne Gieser. 

§2. Röstlängd upprättades: Suzanne Gieser, Hannah Engel, Anders Avemo, Mats Willers, Cai 

Bellander, Karin Eresund, Åsa Forssén. 

§3. Justeringsmän: Karin Eresund, Maria Willers. 

§4. Vid frågan om stämman utlysts i rätt ordning blev svaret ett enhälligt: Ja. 

§5. Redovisningshandlingar för det gångna året gicks igenom. 

§6. Verksamhetsberättelsen gavs ut och lästes igenom på årsmötet av närvarande. 

Balans, resultaträkningen har revisorn gått igenom med intyg om att revision är gjord och att 

revisor Amanda Christensen Kaiser beviljar styrelsen ansvarsfrihet. 

§7. Resultatet som är ett överskott på 17,000 kronor förs över till nästa år. 

§8. Vid frågan om ledamöter får ansvarsfrihet för år 2011 blev svaret enhälligt: Ja. 

§ 9. Beslutades att styrelsens sammansättning i fortsättningen skall vara 5 ordinarie ledmöter 

och 2-4 suppleanter. 

§10. Som ordförande valdes: Mats Willers på två år, som ledamöter valdes: Anders Avemo ( 

2 år), Suzanne Gieser (2 år), Åsa Forsell (1 år kvar), Tomas Burwall (1 år) som suppleanter 

valdes: Cecilia Hörnell, Cilla Ungerth Jollis, Karin Eresund och Helena Kedja, 

hedersledamot: Bibbi Kuntze 

§11. Till revisor valdes Anders Burwall på ett år. Hannah Engel utses att hitta en 

revisorssuppleant. 

§12. Beslut om att medlemsavgiften skall höjas till 500 kronor. Mats Willers utreder frågan 

om föreningen kan bli en momsbelagd förening. Om så blir fallet under året kommer avgiften 

delas upp i en mindre medlemsavgift på 100 kronor och en avdragsgill serviceavgift på 400 

plus moms. 

§13 Mats Willers presenterar en budget för året 2012. Mötet beslutar att tillstyrka årets bidrag 

till potten ”bidrag till IRI-konferensen” om totalt högst 7000 kr beroende vad ekonomin 

tillåter  att tas ut av en eller flera styrelseledamöter efter styrelsebeslut. 
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§14 Som sammankallande i valberedningen valdes: Hannah Engel, till valberedningen valdes 

också: Cai Bellander och Amanda Wibron Westerlund som kommer att tillfrågas för 

bekräftelse av sin plats. 

§15. Årsmötet avslutades. 

 

Stockholm 2012-02-22 
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