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Protokoll fört vid årsmöte inom Föreningsråd Simrishamn
söndagen den 25 mars 2018
på KIN:s café i Simrishamn
Närvarande: Gertrud Rosenqvist och Lisbet Helmersson, Borrby byalag, Susanna Udvardi och
Pia Leth, Act for Integration, Lisbeth Hagerman och Staffan Olzon, Simrishamns
riksteaterförening, Sofi Jonasson, Friskis och Svettis, Henrik Mårtensson, Östra Vemmerlövs
byalag, Birgit Löfvall och Ingrid Frej, HjärtLung Österlen, Birgitta Olsson och Margareta
Gunnarsson, Simrishamns Armélottakår, Ola Persson, IFK Simrishamn, Sara Ytell, Rädda
Barnen, Simrishamn, Fredric Strömberg, Österlen lyser, Eva Månsson, Grekisk dans för
tanter, Annelie Roshagen, Södra Skånes diabetesförening, och Ali Akhlagi, Solidaritet
Kulturförening.
1
Ordförande Susanna Udvardi hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
2
Styrelsen liksom alla deltagarna presenterade sig. Närvarolista skickades runt vilken även
utgjorde röstlängd.
3
Till ordförande för dagens möte valdes Susanna Udvardi och till sekreterare Gertrud
Rosenqvist.
4
Till protokollsjusterare jämte rösträknare valdes Lisbet Helmersson.
5
Konstaterades att mötet utlysts på behörigt sätt – 1 månad i förväg via mail till alla de
föreningar som någon gång deltagit i stormöten och lämnat sin mailadress. Kallelsen har
också funnits på Föreningsrådets hemsida under en månad. Påminnelse har skickats till
samtliga medlemsföreningar.
6
Föredragningslistan fastställdes.
7
Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2015 lästes upp och godkändes.
8
Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) föredrogs av kassör Gertrud
Rosenqvist och godkändes.
9

Revisionsberättelsen lästes upp och lades till handlingarna.
10
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för den tid revisionen avsåg.
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11
Beslöts att medlemsavgiften för 2018 är oförändrad, 200 kronor.
12
Verksamhetsplanen för kommande verksamhetsår föredrogs och lades till handlingarna.
Diskuterades att föreningen ska ha lagom ambitioner, försöka anordna temadagar under vår
och höst och få till naturliga mötesplatser för olika föreningar. Uttrycktes en förhoppning om
att fler föreningar vill bli medlemmar. Uppdrogs åt kassör och ordförande att skicka ut
påminnelse till föreningar som tidigare varit medlemmar eller deltagit i stormöten.
13
Det förelåg inga motioner.
Beslöts att nästa års kallelse ska innehålla information om att motioner kan ställas till
årsmötet och ska vara styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet.
14
Fastställdes att styrelsen ska bestå av fem ledamöter och en ersättare som tidigare då det inte
finns ytterligare förslag på styrelseledamöter eller ersättare.
15
Beslöts
till ordförande på 1 år omval av Susanna Udvardi
till ledamöter på 2 år till 2020 omval av Sofi Jonasson och Lisbeth Hagerman
kvarstående till 2019 är Henrik Mårtensson med fyllnadsval av Sara Ytell, Rädda Barnen
till ersättare på 1 år omval av Staffan Olzon
till revisorer på 1 år omval av Jan-Erik Månsson och nyval av Birgitta Persson
till adjungerad kassör omval av Gertrud Rosenqvist
till valberedning på 1 år utse Gertrud Rosenqvist samt uppdrogs åt styrelsen att ta fram fler
förslag till Valberedning.
16
Ordföranden tackade deltagarna för visat intresse och förklarade sammanträdet avslutat.

Susanna Udvardi, ordförande

Lisbet Helmersson, justerare

Gertrud Rosenqvist, sekreterare

