Protokoll nr 2/2015

Protokoll fört vid årsmöte för Ideella föreningen Hope-Soddo
måndagen den 2 mars 2015, kl 18.30 i Ödsmåls församlingshem
Närvarande:
Lars Hjort
Bengt Carlsson
Irene Nilsson
Anne-Marie Svennberg
Stig Svennberg
Lisbeth Ohlsson
Arne Ohlsson
Gunnar Holmquist
Monica Engdahl
Gun Carlsson
§ 1 Årsmötets öppnande
Lars hälsade oss välkomna till årsmötet och öppnade med en dikt och bön.
§ 2 Fastställande av röstlängd
Röstlängd gås igenom och telefonnummer rättas/kompletteras och fastställs. Antal röstberättigade
medlemmar 9 stycken.
§ 3 Val av ordförande och protokollförare
Till mötesordförande valdes Lars Hjort och till protokollförare valdes Gun Carlsson.
§ 4 Val av två personer att jämte ordförande justera mötets protokoll
Stig Svennberg och Gunnar Holmquist valdes att justera protokollet.
§ 5 Prövning av frågan om kallelse skett enligt stadgarna
Nej, två veckor för sent. Enligt stadgarna skall årsmötet äga rum innan februari månads utgång men av
olika skäl blev det inte så i år.
§ 6 Fastställande av dagordning
Dagordningen godkändes.
§ 7 Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning
Verksamhetsberättelsen genomlästes. Bengt gick igenom den ekonomiska rapporten, se bilaga 1.
Årsmötet beslutade att godkänna dessa.
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§ 8 Revisionsberättelse och fastställande av balansräkning
Irene läste upp revisionsberättelsen. Balansräkningen fastställdes. Vi har ett underskott på 45 686 kr,
detta godkändes.
§ 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Ja, styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
§ 10 Fastställande av årsavgifter
Beslutades vara oförändrat 100 kr.
§ 11 Verksamhetsplan och budgetförslag
Vi stödjer 25 studenter detta år.
Vi skall försöka få Mesfin att initiera mikrolån för studenter.
Nya målgrupper nås via vår hemsida.
Engagemang för fler medlemmar görs enskilt av våra medlemmar.
Utbildning – Även styrelsemedlemmarna i Hope Project bör få utbildning i mikrolån.
Det finns bokföringstekniska problem, vi ser inte alla inkomster. Kontakt skall tas med Mesfin
angående detta.
 Studenterna ansöker själva om att få gå utbildningen. Detta anser vi är viktigt så att
studenterna visar att de seriöst går in för utbildningen.
 Om 25 studenter får ersättning från oss men 30 stycken önskar gå utbildningen, då borde
projektet själva kunna stå för resterande kostnad, finansierat av till exempel studenternas
mikrolån. Förslag om att göra detta till kommande års verksamhet.








 Vårt budgetmål är 275 000 kr.
 Vi vill rekommendera att mikrolån skall genomföras. Detta görs bäst av att Lars kontaktar
Mesfin.
 Vi önskar redovisning av inkommande belopp.
 Förslag om att vi och Hope Projects kommitté tillsammans bestämmer hur många som skall
kunna gå utbildningen.
§ 12 Val av ordförande på ett år
Lars Hjort valdes till ordförande.
§ 13 Val av 2 ordinarie ledamöter på 2 år
Bengt och Gun Carlsson valdes till ledamöter på 2 år.
§ 14 Val av 2 suppleanter till styrelsen på 1 år
Stig Svennberg och Gunnar Holmquist valdes till suppleanter på 1 år.
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§ 15 Val av valberedning
Styrelsen får utse valberedning.
§ 16 Val av två revisorer + suppleant
Irene Nilsson och Eva Ljungström valdes till revisorer och Anne-Marie Svennberg till suppleant.
§ 17 Inkomna ärenden
Inga inkomna ärenden.
§ 18 Övriga frågor
Inga övriga frågor.
§ 19 Årsmötets avslutande
Lars tackade för visat intresse och avslutade mötet.

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

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

…………………………………………..
Justeras
Stig Svennberg

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