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Plats:

Grottan, Vårfrukyrkan
Fruängens kyrkogata 3-7, Hägersten

 
Närvarande:

Charlotte Lindhé
Felix Friberg

Ingemar Cederlund
Johan Hörnell
Maria Larsen

Mikael Månsson
Mimmi Lindgren
Staffan Törnqvist
Victoria Henäng

 



 

Protokoll från årsmöte
2012-02-19

 
§ 1 Mötets öppnande
Lokalavdelningsordförande Staffan Törnqvist förklarade mötet öppnat.
 
§ 2 Justering av röstlängd
Röstlängden fastställdes till 8.
 
§ 3 Val av presidieordförande & presidiesekreterare
Årsmötet beslutade att välja Staffan Törqvist till presidieordförande.

att välja Mikael Månsson till presidiesekreterare.
 
§ 4 Mötets behöriga utlysande
Årsmötet beslutade att anse årsmötet som behörigen utlyst.
 
§ 5 Val av två justerare tillika rösträknare
Årsmötet beslutade att välja Felix Friberg och Maria Larsen till justerare tillika rösträknare.
 
§ 6 Fastställande av mötets ordning
Årsmötet beslutade att fastställa ordnat kaos som mötets ordning.
 
§ 7 Fastställande av dagordning
Årsmötet beslutade att fastställa dagordningen enligt förslag, med korrigeringen att punkt 

§13 Beslut om formen för lokalavdelningens demokratiska styrning 
tas bort på grund av kvarglömd från förra året och nummerföljden på 
efterföljande punkter justeras därefter.

 
§ 8 Verksamhetsberättelsen
Årsmötet beslutade att lägga verksamhetsberättelsen för 2011 till handlingarna.
 
§ 9 Bokslut
Kassör Johan Hörnell redogjorde för bokslutet för budgeten 2011. Föreningen har haft ett 
resultat på ca -1’800kr pga inköp av Ubuntu till KyrkLAN, samt schabloner till tryckning av 
lokalavdelningströjor.
 
Årsmötet beslutade att lägga bokslutet för 2011 till handlingarna.
 
§ 10 Räkenskapsrevisionsberättelse
Räkenskapsrevisionsberättelse lästes upp.
Årsmötet beslutade att lägga räkenskapsrevisionsberättelsen för 2011 till handlingarna.
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§ 11 Styrelsens ansvarsfrihet för 2011
Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2011.
                                     att beslutet var enhälligt.
 
§ 12 Motioner och propositioner
● Proposition 2012:1 Verksamhetsplan 2012

Årsmötet beslutade att anta proposition 2012:1 Verksamhetsplan 2012, med ändringen 
att KyrkLAN:en ska äga rum tre gånger verksamhetsåret 2012 och 
tillägget om Demokratikonferensen i Juni.

 
● Proposition 2012:2 Preliminär verksamhetsplan 2013

Årsmötet beslutade att anta proposition 2012:2 Preliminär verksamhetsplan 2013.
 
● Proposition 2012:3 Budget 2012 – 2013

Årsmötet beslutade att anta proposition 2012:3 Budget 2012 - 2013.
 
● Proposition 2012:4 Stadgeändringar

Årsmötet beslutade att anta proposition 2012:4.
 
§ 13 Valberedningens nomineringar
Valberedning Victoria Henäng föredrog inkomna nomineringar (se bilaga).
Årsmötet beslutade att utöver valberedningens nomineringar även nominera löpande.
 
§ 14 Val av ordförande
Årsmötet beslutade att välja Charlotte Lindhé till ordförande.
 
§ 15 Val av ordinarie ledamöter
Staffan Törnqvist nominerade sig själv till ordinarie ledamot.
Årsmötet beslutade att välja Felix Friberg, Johan Hörnell, Maria Larsen, Mikael Månsson, 

Staffan Tornqvist till ordinarie ledamöter.
 
§ 16 Val av ersättare
Årsmötet beslutade att välja Isabelle Saers och Mimmi Lindgren till ersättare.
 
§ 17 Val av vice ordförande
Staffan Törnqvist drog tillbaka nomineringen på sig själv till vice ordförande.
Årsmötet beslutade att välja Johan Hörnell till vice ordförande.
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§ 18 Val av sekreterare
Årsmötet beslutade att välja Mikael Månsson till sekreterare.
 
§ 19 Val av kassör
Årsmötet beslutade att välja Johan Hörnell till kassör.
 
§ 20 Val av kontaktpersoner
Årsmötet beslutade att välja Charlotte Lindhé och Johan Hörnell till kontaktpersoner.
 
§ 21 Val av registeransvarig
Årsmötet beslutade att välja Johan Hörnell till registeransvarig.
 
§ 22 Val av räkenskapsrevisor med suppleant
Årsmötet beslutade att välja Ingemar Cederlund till räkenskapsrevisor samt Victoria 

Henäng till suppleant.
 
§ 23 Val av valberedningsordförande
Årsmötet beslutade att välja Victoria Henäng till valberedningsordförande.
 
§ 24 Val av valberedning
Årsmötet beslutade att valberedningsordförande får utse valberedningsledamöter.
 
§ 25 Val av ombud till Distriktsårsmöte (DÅM, 21-22/4)
Johan Hörnell informerade att årets DÅM är i Täby med övernattning.
 
Årsmötet beslutade att välja Charlotte Lindhé, Johan Hörnell, Maria Larsen till ombud till 

distriktsårsmötet.
                                     att föreningens ordförande har rätt att utse ersättare.
 
§ 26 Övriga frågor
Verksamheter
Johan Hörnell gör efterforskningar i möjligheterna för medlemmarna i lokalavdelningen att träna 
volleyboll i någon typ av hall delar av året.
 
Framtidsplaner
Friluftsläger och verksamheter med mer fokus på utomhus samt rörelse diskuterades. Även 
planer på föreningsläger i maj diskuterades.
 
Verksamheter som ska knytas till lokalavdelningen
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Vi diskuterade möjligheterna att koppla verksamheter så som barnfilmen, ungdoms- och 
barngrupper till lokalavdelningen som ett sätt att sprida att vi finns och att vi gör saker i 
församlingen. Det lyftes ett varningens tecken för risken att folk ser det som ett tvång att vara 
medlem i vår lokalavdelning vilket inte är tanken. Vi vill kunna bidra till de verksamheter som 
vi knyter oss till. En fortsatt diskussion får äga rum angående det mervärde vi kan erbjuda 
eventuella medlemmar som kan rekryteras och hur rekryteringen rent praktiskt bör se ut.
 
Äskanden för 2013
Johan Hörnell redogjorde för planerade äskanden för 2013:
● Administrativt bidrag på 10’000kr istället för dagens 5’000kr.
● Friluftsläger på Husarö.
● KyrkLAN
Vikten betonades av att “bygga/lobba/förankra” förslagen hos de anställda i församlingen som 
ska presentera förslagen för de som beslutar om församlingens ekonomi.
 
§ 28 Mötets avslutande
Tillträdande lokalavdelningsordförande Charlotte Lindhé förklarade årsmötet avslutat.
 
_____________________ _____________________
Mötesordförande Mötessekreterare 
Staffan Törnqvist Mikael Månsson
 
_____________________ _____________________
Justerare Justerare
Felix Friberg Maria Larsen
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Bilaga – till valberedningen inkomna nomineringar
 
Charlotte Lindhé till lokalavdelningsordförande
 
Felix Friberg, Johan Hörnell, Maria Larsen, Mikael Månsson till ordinarie ledamöter
 
Johan Hörnell och Staffan Törnqvist till vice ordförande
 
Johan Hörnell till kassör
 
Mikael Månsson till sekreterare
 
Isabelle Sears och Mimmi Lindgren till styrelsesuppleanter
 
 
 
 
 
 
 
Victoria Henäng
Valberedning


