Protokoll nr 2/2017

Protokoll fört vid årsmöte för Ideella föreningen Hope-Soddo
måndagen den 20 februari 2017 kl. 18.30 i Norums församlingshem, Stenungsund
Närvarande:
Lars Hjort
Bengt Carlsson
Stig Svennberg
Gun Carlsson
Gunvor Karlsson

Gunnar Holmquist
Monica Engdahl
Irene Nilsson
Eva Ljungström

§ 1 Årsmötets öppnande
Lars hälsade oss välkomna till årsmötet och öppnade mötet med bibeltext och bön.
§ 2 Fastställande av röstlängd
Röstlängden godkändes.
§ 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
Gunvor Karlsson och Monica Engdahl valdes att justera protokollet.
§ 5 Prövning av frågan om kallelse skett enligt stadgarna
Ja.
§ 6 Fastställande av dagordning
Dagordningen godkändes men punkt 15 stryks då den inte är aktuell.
§ 7 Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning
Verksamhetsberättelsen delades ut och lästes upp av Gun. Ekonomisk berättelse för föregående
verksamhetsår delades ut och förklarades av Bengt. Årsmötet beslutade att godkänna dessa.
Se Bilaga 1: Ekonomisk rapport.
Stig undrar hur läget är med Hope Project. Lars berättar i stort vad som har hänt, bl. a. att
församlingen i Soddo inte längre är involverad i projektet samt att det endast är en lokal kommitté med
Mesfin som direktor som styr verksamheten. Lars, Bengt och Gun kommer att åka till Etiopien och
förhoppningsvis få till ett eller två möten med representanter från EELC samt att medverka vid
studenternas examensdag den 4 mars.
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§ 8 Revisionsberättelse och fastställande av balansräkning
Revisionsberättelse och balansräkning presenterades för årsmötet och godkändes.
§ 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Ja, årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.
§ 10 Fastställande av årsavgifter
Årsavgiften beslutades vara oförändrad 100 kr.
§ 11 Verksamhetsplan och budgetförslag
Verksamhetsplan Etiopien:
1. Medverka till utbildning av medarbetare/personal. Förslagsvis 50 000 kr detta år.
2. Dialog med företrädare och med EELC för att bygga en stabil organisation. Resor för detta
minst en gång per år behövs för att samarbetet skall fungera. Kostnadsförslag 30 000 kr.
Istället för resor kan möte via Skype vara en lösning om inställelsetiden är knapp.
3. Om punkt 2 inte fungerar får vi arbeta för en avveckling.
Verksamhetsplan Sverige:
1. Insamlingsarbete – mål 90 000 kr.
2. Information – ge medlemmar och understödjare brev kvartalsvis om hur läget är.
3. Ha styrelsemöte 5 – 6 gånger under året 2017.
Bengt gick igenom budgetförslaget vilket godkändes. Se Bilaga 2.
§ 12 Val av ordförande på ett år
Till ordförande på ett år valdes Lars Hjort.
§ 13 Val av två ordinarie ledamöter på två år
Till ledamöter på två år valdes Bengt Carlsson och Gun Carlsson.
§ 14 Val av en suppleant till styrelsen för två år
Till suppleant på två år valdes Monica Engdahl.
§ 15 Val av en suppleant till styrelsen för ett år
Utgår.
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§ 16 Val av valberedning
Till valberedning på ett år valdes Stig Svennberg och Arne Ohlsson.
§ 17 Val av revisorer + suppleant
Till revisor på två år valdes Irene Nilsson.
Till revisorssuppleant på ett år valdes Thomas Andersson.
§ 18 Inkomna ärenden
Inga inkomna ärenden.
§ 19 Övriga frågor
Inga övriga frågor.
§ 20 Årsmötets avslutande
Som avslutning på mötet visade Bengt två små filmer från 2013 som ligger på vår hemsida där
studenten Amaretch Tunbo och Mesfin Israel berättar om sina liv.
Därefter tackade Lars för visat intresse och avslutade mötet.

___________________________________
Vid protokollet
Gun Carlsson

__________________________________
Ordförande
Lars Hjort

___________________________________
Justeras
Gunvor Karlsson

___________________________________
Justeras
Monica Engdahl
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