Protokoll fört vid årsmöte för föreningen Ull i Uppland,
Lördagen den 19 mars 2016 i Hemslöjdens lokaler i Uppsala.
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§ 1 Mötets öppnande och val av ordförande och sekreterare för mötet

Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande Annkristin Hult. Till ordförande för mötet valdes Åsa
Pers Lindeborg och till sekreterare för mötet valdes Elisabeth Gräslund Berg.
§ 2 Fastställande av röstlängd
Röstlängden fastställdes med 17 närvarande medlemmar.
§ 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

Till justerare av mötes protokollet valdes Margita Thörnström och Anita Grahn.
§ 4 Fråga om mötet blivit behörigen utlyst

Mötet befanns vara behörigen utlyst.
§ 5 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.
§ 6 a) Styrelsens verksamhetsberättelse för 2015
Ordföranden Annkristin Hult beskrev bakgrunden till att föreningen bildades i november 2015. Styrelsens
verksamhetsberättelse för år 2015 lades till handlingarna.
§ 6 b) Styrelsens förvaltningsberättelse för det 2015
Kassören Åsa Viksten Ström bom förklarade att föreningen under 2015 ännu inte kommit igång med några
ekonomiska transaktioner eller bankkonton, så att det därför inte finns någon ekonomisk förvaltning att
redovisa för 2015.
§ 7 Revisionsberättelse för 2015

Eftersom föreningen inte hunnit ha någon egentlig verksamhet och inte någon ekonomisk aktivititet under
2015 finns heller inte någon revisionsberättelse.
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8

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

för 2015

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2015.
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9

Fastställande av medlemsavgifter för 2017

Medlemsavgiften för verksamhetsäret2OL7 fastställdes till 225 kr.
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10 Fastställande

av verksamhetsplan och behandling av budget för 2015

Verksamhetsplanen som presenterades av styrelsen iform av en plan för ett verksamhetsår kvartalsvis
fastställdes, med strykane av "skulle kunna se ut ungefär så här".
Budget uppdrogs åt den kommande styrelsen att fastställa, som årsmötetmenade kan baseras på en
medlemskår om ca 60 medlemmar.

S

11 Val av ordförande i föreningen för en tid av 1 år

Valberedningen har inte hittat någon kandidat till ordförandeposten och det kom heller inte fram något
förslag till ordförande på mötet. Ordförandeposten lämnas därför tills vidare vakant, något som de som är
föreslagna till övriga styrelseposter är införstådda med.

$ 12 Val av övriga styrelseledamöter på 2 år respektive 1 år

Eftersom detta är det första ordinarie årsmötet väljs hälften av ledamöterna på en tid av 2 år och hälften
på 1 år.
Till styrelseledamöter valdes Anita Grahn, Elisabeth Gräslund Berg och Helena Mattsson för en tid av 2 är
samt Lena Junell Opgenoorth, Eva Norgren, Lotta Persson och Äsa Viksten Strömbom för en tid av 1 år.

5 13 Val av valberedning

Eftersom detta är det första ordinarie årsmötet väljs två av ledamöterna på en tid av 2 år och en på 1år.
Till valberedning valdes Annkristin Hult och Åsa Pers Lindeborg för en tid av 2 är och Margita Thörnström
för en tid av 1 år.

I

13 Val av revisorer

Till revisorer valdes Ann-Margret Nilsson och Johan Jonson.

S

14. Behandling av styrelsens förslag

lnga förslag från styrelsen fanns att ta ställning

till.
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5 15. Behandling av inkomna motioner
Inga förslag från styrelsen fanns att ta ställning till.

16 Mötets avslutande
Mötesordförande Åsa Pers Lindeborg förklarade årsmötet 201.6 för avslutat och tackat för visat intresse.
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