
1 §  Årsmötets öppnande/Fastställande av röstlängd 

         Årsmötet öppnades och röstlängden fastställdes. 

 

 2 §  Godkännande av dagordning 

         Dagordningen godkändes. 

 

 3 §  Val av: 

         a)  mötesordförande 

               Johan Lönnroth valdes till mötesordförande. 

           

          b)  protokollförare 

                Klas Magnusson valdes till protokollförare. 

 

           c)  justerare 

                Katarina Bredberg valdes till justerare. 

 

           d)  rösträknare 

                 Katarina Bredberg valdes till rösträknare. 

 

 4 §  Fråga om årsmötets behörighet 

         Utlyst. 

 

 5 §  Styrelsens årsberättelse 2018 

a) verksamhet.  

Inte så mycket verksamhet. Läxhjälp och diskussion om två samarbetsprojekt i 

Pakistan. Det har inte varit så mycket medlemsvärvning. Läxhjälpen har dels 

bedrivits i Tuve, dels på Skolspåret. Verksamhetsberättelsen lades till handlingarna. 

 

b)  ekonomi 

Medlemsavgiftsintäkter, ränteintäkter från Kronofogden till följd av fordringar på en 

tidigare medlem. Resekostnader för Ehsan Ullah Khan, långfristiga skulder till Gunnar 

Fagrells minnesfond. Även resekostnader för styrelsen gällande ett styrelsemöte i 

Lidköping. Det är ett underskott på 2076 kronor. Johnny Andersson, Katarina Bredberg 

och Martin Gustavsson är firmatecknare. 

 

 6 §  Revisorernas berättelse 

         Revisorn har tagit del av räkenskaperna, granskat protokoll och föreslår styrelsen  

          ansvarsfrihet. 

 

 7 §  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

         Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. 

 

 8 §  Fastställande av resultat- och balansräkning 

         Resultat- och balansräkning fastställdes. 

 

 9 §  Beslut i anledning av överskott eller underskott i den fastställda resultat- och 

         balansräkningen 

         Underskottet överförs i räkning. 

 

10 §  Fastställande av verksamhetsplan och budget för 2019 



          Café Världen, läxhjälp och två samarbetsprojekt i Pakistan fastställdes. 

 

11 §  Beslut om arvoden 

          Inga arvoden. 

 

12 §  Fastställande av medlemsavgift 

          Medlemsavgiften blir oförändrad. 

 

13 §  Val av styrelse: 

          a)  kassör (2 år) 

                Martin Gustavsson omvaldes för 2 år. 

 

          b)  ledamöter (3 st à 2 år, 1 fyllnadsval à 1 år) 

                Ehsan Ullah Khan och Klas Magnusson sitter kvar. Amir Sadayo vill bli omvald. 

                 Zehaie Keleta vet vi inte. Dina Chebbo ställer inte upp.  

 

           c)  suppleanter (3st à 1 år) 

                 José Romero och Patcharee Matchima valdes. 

  

14 §  Val av: 

         a)    ordinarie revisor (1 st à 2 år) 

                Birgitta Nesterud sitter kvar.  

 

          b)  revisorsuppleant (1 st à 2 år) 

                Styrelsen får i uppdrag att tillfråga Åke Blom och Evert Svensson om dessa ställer 

                upp till omval till ordinarie respektive suppleant. 

  

15 §  Val till Gunnar Fagrells minnesfond 

         a)  styrelseledamöter (3 st à 1 år) 

              Martin Gustavsson, Klas Magnusson och Katarina Bredberg valdes in som styrelse- 

               ledamöter. 

 

         b)  revisorer (2 st à 1 år) 

               Katarina Bredberg frågar Åke Blom och Birgitta Nesterud om dessa ställer upp. 

 

16 §  Val av valberedning (3 st à 1 år, varav en är sammankallande) 

          Dina Chebbo blev föreslagen till valberedare. 

 

17 §  Årsmötets avslutande 

          Årsmötet avslutades. 

 

 

Vid protokollet 

 

 

 

Klas Magnusson 
 


