Grrl Techs årsmöte 2012
Plats:
Datum:
Närvarande:

Nätverket SIP:s kansli
2012-03-28
Karin Carlsson, Ida Qvarnström, Sofie Sjöstrand, Karin Nilsson, Emilia Nordgren

1. Årsmötets öppnande
Föreningens ordförande Karin Carlsson hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat.
2. Val av årsmötets ordförande
Som mötesordförande valdes Karin Carlsson.
3. Val av mötessekreterare
Posten som mötessekreterare tillföll Sofie Sjöstrand.
4. Val av justeringspersoner, tillika rösträknare
Som justerare/rösträknare valdes Ida Qvarnström och Karin Nilsson.
5. Årsmötets behöriga utlysande
Det konstaterades att medlemmarna hade kallats till årsmötet i enlighet med stadgarna.
6. Godkännande av dagordning
Föreslagen och utskickad dagordning fastställdes.
7. Justering av röstlängd
Röstlängden justerades enligt bilaga 1
8. Styrelsens verksamhetsberättelse
Föreningens ordförande Karin Carlsson föredrog verksamhetsberättelsen (se separat handling). Årsmötet
beslutade därefter att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna.
9. Styrelsens ekonomiska redovisning
Den ekonomiska redovisningen (se separat handling) föredrogs av föreningens kassör Sofie Sjöstrand.
Årsmötet beslutade därefter att godkänna och lägga den ekonomiska redovisningen till handlingarna.
10. Revisionsberättelse
Revisionsberättelse för räkenskapsåret 2011, från verksamhetsrevisor Stefan Johansson, föredrogs av
Sofie Sjöstrand (se separat handling). Revisorn föreslog årsmötet att ge den avgående styrelsen
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2011. Årsmötet beslutade därefter att lägga revisionsberättelsen till
handlingarna.
11. Styrelsens ansvarsfrihet
Den avgående styrelsen beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2011.
12. Motioner
Inga motioner framlades.
13. Medlemsavgift
Medlemsavgiften fastställdes till 0 kr.
14. Verksamhetsplan
Den nya verksamhetsplanen för verksamhetsåret 2012/2013 (se separat handling) föredrogs och
årsmötet beslutade att anta densamma.
15. Budget
Årsmötet beslutade att fastställa budgeten för räkenskapsåret 2012 (se separat handling).
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16. Val av revisorer
Årsmötet beslutade att utse Stefan Johansson till föreningsrevisor för räkenskapsåret 2012; därtill valdes
Helena Fälton Björkman som auktoriserad revisor.
17. Presentation av valberedningens förslag till ny styrelse
Valberedningens förslag till ny styrelse för Grrl Tech föredrogs (se separat handling).
18. Val av styrelse
Årsmötet beslutade att godkänna valberedningens förlag till ny styrelse.
19. Övriga ärenden
Resekostnader: Man beslutade att resor till och från styrelsemöten ej skall bekostas. Endast resor på
uppdrag av styrelsen, såsom representation, kommer att betalas.
Representant jämställdhetsrådet: Karin Carlsson önskade att Grrl Techs plats i jämställdhetsrådet i
fortsättningen alterneras mellan delegater från Grrl Tech. Det beslutades att följande personer kan inträda i
rollen som föreningens representant i jämställdhetsrådet: Ida Qvarnström, Karin Nilsson, Emilia Nordgren,
Karin Carlsson.
Utträde ur Booster: För att verkställa beslutet från förra årsmötet om utträde ur Booster och ändringen av
stadgarna som detta medför, något som kräver två på varandra följande årsmötesbeslut, togs detta andra
beslut och ärendet kan nu läggas åt handlingarna.
20. Mötets avslutande
Efter att ha tackat alla deltagare avslutade Karin Carlsson årsmötet.

Vid protokollet:

________________________________
Sofie Sjöstrand

________________________________
Karin Carlsson

mötessekretare

mötesordförande

Justeras:
________________________________
Ida Qvarnström

________________________________
Karin Nilsson

justerare

justerare
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Bilaga 1

Röstlängd 28/3 2012
Karin Nilsson
Emilia Nordgren
Ida Qvarnström (ej punkt 11)
Sofie Sjöstrand (ej punkt 11)
Karin Carlsson (ej punkt 11)

Anmärkning: namn i kursivt – styrelsen 2011/2012
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