Protokoll fört vid IfM:s årsmöte 2017-05-29
Plats : Citykonferensen, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm.

Närvarande:

Bertil Rosquist
Pelle Sunnerkrantz
Patrik Björnström
Heli Karhaapä (via telefon)
Magnus Andersson
Rolf Bengtsson
Tracy Makaraba
Anna Mpoyi
Henry Fellhammar

1. Val av mötesordförande
Bertil Rosquist valdes till ordförande.
2. Val av mötessekreterare
Henry Fellhammar valdes till mötessekreterare.
3. Val av justeringsmän
Magnus Andersson och Rolf Bengtsson valdes till justeringsmän.

4. Fråga om mötets behöriga utlysande
Kallelse skickades ut i april och minst en månad före årsmötet. Årsmötet konstaterades
vara behörigen kallat.
5. Styrelsens verksamhetsberättelse
Bertil Rosquist redogjorde för verksamhetsberättelsen. Verksamhetsberättelsen
godkändes och lades till handlingarna.
6. Revisorernas berättelse
Pelle Sunnerkrantz redogjorde för resultat- och balansräkningen. Periodens resultat
uppgick till (- 47 769) kr. Eftersom antalet betalande medlemmar sjunkit drastiskt har
föreningen tappat på intäktssidan samtidigt som en större utgift för uppdaterad hemsida
belastat resultatet.
Beslutades att pappersfaktura skickas ut i ett försök att få in medlemsavgifter. Ansvarig
för detta är Patrik Björnström. Det beslutades även att styrelsen omgående tar fram en
budget för 2017 för att säkerställa att kostnaderna är under kontroll så att föreningen kan
bibehålla sin relativt goda ekonomi.
Revisorernas berättelse upplästes, godkändes och lades till handlingarna.
7. Fråga om ansvarsfrihet
Årsmötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.
8. Val av styrelse och styrelsesuppleanter
Avgående ledamöter: David Carlsson, Anders Nilsson och Johanna Agerborg.
Styrelsen har en vakant plats.
Föreslagna nya ledamöter: Tracy Makaraba, Anna Mpoyi och Henry Fellhammar. De
nya ledamöterna gjorde en kort presentation av sig själva. Årsmötet beslutade om bifall
för de 3 nya ledamöterna.
Årsmötet beslutade att anta förslaget till ny styrelse för IfM för 2017 t o m årsmöte 2018
enligt följande:
Bertil Rosquist, Ordförande

Omval 1 år

Patrik Björström, Kassör

Kvarstår 1år

Heli Karhaapä, Sekreterare

Kvarstår 1år

Magnus Andersson, Ledamot

Omval 2 år

Maria Rydberg, Ledamot

Kvarstår 1år

Anna Mpoyi, Ledamot

Nyval 2 år

Tracy Makaraba, Ledamot

Nyval 2 år

Henry Fellhammar, Ledamot

Nyval 2 år

Vakant Ledamot Nyval 2 år
9. Val av revisor och revisorssuppleant
Årsmötet beslutade att välja Johan Sittenfeld och Pelle Sunnerkrantz till revisor resp
revisorssuppleant.
Johan Sittenfeld, revisor

Omval 1 år

Pelle Sunnerkrantz, revisorssuppleant Omval 1 år
10. Val av valberedning
Valberedning ska tas fram vid kommande möten.
11. Fastställande av verksamhetsplan för det kommande året
Verksamhetsplan ska tas fram vid kommande möten. Det är viktigt att snabbt komma i
gång med arbetet med verksamhetsplanen. Bl a behöver en budget tas fram och
registervård göras för att säkerställa ett korrekt medlemsregister. En strategi behöver
även tas fram för att få in nya medlemmar.
12. Årsavgiftens storlek
Årsmötet beslutade om oförändrad årsavgift, 100 kr.
13. Övriga föreningsärenden
Inga motioner har inlämnats.
Anna Mpoyi åtog sig att ta över ansvaret som webmaster.
Magnus Andersson berättade om ett möte han haft med representanter från Burkina
Faso. De vill gärna samarbeta med IfM och Magnus kommer att återkomma med mer
info.

14. Mötet avslutas
Bertil Rosquist tackade deltagarna och avslutade mötet.
Vid tangenterna
Mötesordförande Bertil Rosquist och mötessekreterare Henry Fellhammar
Justeras:
Magnus Andersson, Rolf Bengtsson

