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Årsmöte 2019
Organisation:
Datum:
Plats:
Ordförande:
Sekreterare:
Justerare:

Fonden Cancerfriskvård
9 maj 2019, 18:00
Packhusgränd 2
Magnus Filipsson
Katarina v Wachenfeldt
Fia Hobbs

Övriga närvarande:
Inger Höglund
Maria Torshall
Anneli Zachrisson
Märit Björnlund (revisor from innevarande årsmöte)

§1

Årsmötets öppnande
Magnus Filipsson hälsade alla välkomna och öppnade mötet i egenskap av vice ordförande.

§2

Val av mötesordförande och mötessekreterare
Magnus Filipsson valdes till mötesordförande. Katarina v Wachenfeldt valdes till mötessekreterare.

§3

Val av två personer som rösträknare samt att jämte ordföranden justera protokollet
Maria Torshall och Inger Höglund valdes till rösträknare samt Fia Hobbs att jämte ordförande
justera protokollet.

§4

Fastställande av röstlängd
Upprättad röstlängd fastställdes (se ovan under närvarande).

§5

Fråga om årsmötet utlysts stadgeenligt
Det konstaterades att årsmötet utlysts enligt stadgarna.

§6

Godkännande av förslag till dagordningen
Den utskickade dagordningen fastställdes.

§7

Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning (RR & BR)
Styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning för FCF 2018 gicks igenom.

§8

Behandling av revisorns berättelse
Revisorns berättelse för 2018 gicks igenom och godkändes.

§9

Fastställelse av resultat- och balansräkning samt beslut om behandling av uppkommet resultat
Årsmötet fastställde resultat- och balansräkning för 2018 samt föreslagen vinstdisposition.

§10

Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
Årsmötet beslutade att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

§11

Behandling av propositioner (styrelsens förslag) och motioner (inkomna i rätt tid)
Det fanns inga inkomna propositioner eller motioner för årsmötet att ta ställning till.

§12

Behandling av styrelsens förslag till stadgeändring
De föreslagna stadgeändringarna gicks igenom och årsmötet beslutade att ändra stadgarna efter
andra läsningen i enlighet med utskickat förslag (se separat dokument). Stadgeändringarna
träder därmed i kraft då de även beslutades i första läsningen vid det extrainsatta årsmötet 25
mars 2019.

§13

Fastställande av verksamhetsplan för innevarande år och behandling av budget
Verksamhetsplan för FCF 2019 (se separata dokument) gicks igenom och antogs av årsmötet.
Årsmötet uppdrog till kommande styrelse att upprätta budget för 2019 i linje med inriktning i
gällande verksamhetsplan.

§14

Fastställande av årsavgift
Föreslagen årsavgift för 2019 om 200 kr beslutades av årsmötet.

§15

Fastställande av styrelsearvode
Årsmötet beslutade att inga arvoden ska utgå till styrelsen under 2019.

§16

Val av
a) ordförande för föreningen tillika styrelsen för en tid av 1 år
Fia Hobbs valdes till ordförande för en tid av 1 år.
b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år
Magnus Filipsson och Inger Höglund valdes till ledamöter för en tid av 2 år. Katarina v
Wachenfeldt och Maria Torshall valdes vid förra årsmötet och har ett år kvar som ledamöter.
c) halva antalet suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 2 år
Inga suppleanter valdes.
d) revisor jämte revisorssuppleant för en tid av 1 år (i detta fall deltar inte styrelsens
ledamöter)
Märit Björnlund valdes till revisor för en tid av 1 år. Årsmötet beslutade att inte välja någon
revisorssuppleant.
e) Två-tre ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, av vilka en skall utses till sammankallande
Anneli Zachrisson omvaldes till valberedningen. Christina Alenäs nyvaldes. Till sammankallande för valberedningen utsågs Anneli Zachrisson.

§17

Annat ärende som enigt lag eller stadgarna ankommer på årsmötet att behandla
Inga övriga ärenden enligt lag eller stadgar fanns för årsmötet att behandla.

§18

Beslut om datum och plats för nästa årsmöte
Nästa årsmöte äger rum torsdagen den 7 maj kl 18:00 2020. Plats meddelas senare.

§19

Årsmötets avslutande
Årmötets ordförande Magnus Filipsson avslutade mötet.
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