Protokoll nr 2/2014

Protokoll fört vid årsmöte för Ideella föreningen Hope-Soddo
måndagen den 24 februari 2014 kl 18.30 i Partille församlingshem, Partille.
Närvarande:
Lars Hjort
Gunnar Holmquist
Arne Ohlsson
Lisbeth Ohlsson
Stig Svennberg
Ann-Marie Svennberg
Bengt Carlsson
Eva Ljungström
Irene Nilsson
Gun Carlsson
§ 1 Mötets öppnande:
Lars hälsade oss välkomna till årsmötet som öppnades med en bön.
§ 2 Fastställande av röstlängd:
Antal röstberättigade medlemmar 9 stycken. Röstlängden fastställdes.
§ 3 Val av mötesordförande och protokollförare
Till mötesordförande valdes Lars Hjort och till protokollförare Gun Carlsson.
§ 4 Val av två personer att jämte ordförande justera mötets protokoll
Gunnar Holmquist och Ann-Marie Svennberg valdes att justera protokollet.
§ 5 Prövning av frågan om kallelse skett enligt stadgarna
Ja.
§ 6 Fastställande av dagordning
Dagordningen godkändes med tillägget att avsluta mötet med en film
§ 7 Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning
Lars läser igenom verksamhetsberättelsen. Bengt gick igenom den ekonomiska rapporten, se bilaga 1.
Årsmötet beslutade att godkänna dessa.
§ 8 Revisionsberättelse och fastställande av balansräkning
Eva Ljungström läser upp revisionsberättelsen. Balansräkningen fastställdes. Vi har ett överskott, en
buffert, på ett års beräknade utgifter. Tack till revisorerna för noggrant genomförd revision.
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§ 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Ja, styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
§ 10 Fastställande av årsavgift medlemskap
Beslutades fortsatt vara 100 kr.
§ 11 Verksamhetsplan och budjetförslag
Etiopien
 Önskemål från Mesfin att detta år ha 30 stycken studerande kvinnor. Kostnad för detta
godkändes.
 Mesfin är i behov av en motorcykel, kostnad cirka 25000 kr. Cirka 5500 kr för försäkring,
bränsle och underhåll per år. Styrelsen beviljar bidraget.
 Vi skall stötta och inspirera till mikrolån om det önskas.
 Kan man initiera en utbildning för att kunna bli ytterligare en projektledare för att avlasta
Mesfin? Ja. För att Hope Project skall kunna expandera behövs fler ledare/utbildare.
Sverige
 Insamlingsarbete där målet är 250000 kr. Ansökan om bidrag kan också göras till Rotary.
 Information - Hemsida upprättas.
 Vi skall försöka bli fler medlemmar/ambassadörer.
 Utbyte – vi skall bjuda in Mesfin till Sverige. Lars skall ta kontakt med Åke Wiklund i
Solberga församling om de kan tänka sig att bli givare. Ev skall Mesfin komma dit och berätta
om Hope Project.
 Personliga kontakter viktigt för att få fler givare/medlemmar.
Årsmötet säger ja till verksamhetsplanen och det är verksamhetsplanen som styr budgeten.
§ 12 Val av ordförande på ett år
Lars Hjort valdes till ordförande.
§ 13 Val av 2 ordinarie ledamöter
För att ledamöternas tidperioder skall gå omlott så valdes Monica Engdahl på ett år och Arne Ohlsson
på två år. Monica och Arne är alltså ledamöter detta år.
§ 14 Val av 1 suppleanter till styrelsen för två år
Stig Svennberg valdes till suppleant för två år. Gunnar Holmquist kvarstår ytterligare ett år.
§ 15 Val av valberedning
Några ur styrelsen får vara valberedning plus eventuellt hitta någon mer.
§ 16 Val av revisor + suppleant
Till revisorer valdes Eva Ljungström och Irene Nilsson plus en suppleant som får tillfrågas vid senare
tillfälle.
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§ 17 Inkomna ärenden
Inga.
§ 18 Övriga frågor
Fråga om hemsida. Det bestämdes att sådan skall finnas. Gun har påbörjat en och skall lägga över den
på .se.
§ 19 Årsmötets avslutande
Lars tackade för visat intresse och avslutade mötet. Efter detta visade Bengt och Gun filmen de gjort
om Hope Project där tre kvinnor och Mesfin som berättar om sina liv.

………………………………….............
Vid protokollet
Gun Carlsson

……………………………………………...
Ordförande
Lars Hjort

……………………………………………….
Justeras
Ann-Marie Svennberg

…………………………………………………...
Justeras
Gunnar Holmquist
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