
 

ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2016 
Y FEMINIST ACTION 

 
2016-03-20, 15:00,  
KFUM Södra Färgargårdstorget 1       Justerat 

 
Sekreterare:          Sidor:  
Emma  Eklund         4  
 
 
 
  
INLEDNING 
 
Tove Larsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat 
 
§1.   Val av ordförande och sekreterare för mötet 

- Årsmötet beslutade att: 
Välja Karin Ahlström till mötesordförande, samt att: 
välja Emma Eklund till mötessekreterare 

 
§2.   Fastställande av röstlängd för mötet 

I lokalen fanns 12 personer närvarade varav 11 röstberättigade medlemmar 
 
- Årsmötet beslutade att: 
Fastställa röstlängden till 11 röstberättigade medlemmar  

 
§3.   Val av protokolljusterare och rösträknare 

- Årsmötet beslutade att: 
Välja Elin Johnson och Miranda Myrberg jämte mötesordförande till protokolljusterare tillika 
rösträknare 

 
§4.   Fråga om mötet behörigen utlysts  

Enligt stadgarna ska kallelsen gå ut senast 6 veckor innan mötet samt att handlingarna skall 
finnas tillgängliga senast två veckor innan mötet.  

 Kallelsen gick ut 7 februari. Handlingarna skickades ut 7 Mars, en dag försent.  
  

- Årsmötet beslutade att: 
Anse mötet var behörigt utlyst 

 
§5.   Fastställande av dagordning 

- Årsmötet beslutade att: 
Fastställa dagordningen 

 
§6. Verksamhets- och ekonomisk berättelse för föregående verksamhetsperiod    



 
a) Styrelsens verksamhetsberättelse  
Mötet ifrågasatte att styrelsen valt att inte redogöra för verksamhetsperioden från 
konstituerande mötet fram till årsmötet.  
Årsmötet beslutade att: 
Ge styrelsen i uppdrag att skriva en kompletterande verksamhetsberättelse. 
Verksamhetsberättelsen skall finnas medlemmar tillhanda senast 20 april och skickas via 
mail. 

 
b) Styrelsens ekonomiska berättelse (balans- och resultaträkning)  
Föreningen hade inga utgifter eller inkomster under föregående räkenskapsår. Mötet 
ifrågasatte att detta inte redovisats i handlingarna till årsmötet.  
 
- Årsmötet beslutade att: 
Ge styrelsen i uppdrag att lägga till förra årets räkenskaper i kompletterande 
verksamhetsberättelsen. Den skall vara medlemmarna tillhanda senast 20 april, och skickas 
via mail 

 
§7.   Revisionsberättelsen för verksamhets-/räkenskapsåret samt röstning om ansvarsfrihet 

för styrelsen  
 
a) Revisorns berättelse 
Tove Larsson föredrog Åsa Vennbergs, förtroendevald revisor, revisionsberättelse. Revisorn 
tillstyrker ansvarsfrihet för styrelsen  

 
- Årsmötet beslutade att: 
Godta revisionsberättelsen 

 
   b) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser 

Årsmötet beslutade att: 
Ge styrelsen ansvarsfrihet för föregående verksamhetsperiod.  

 
§8.   Fastställande av medlemsavgifter 
 Mötet ifrågasatte styrelsens förslag på medlemsavgiften.  
 Två förslag kom in 

a) Att sänka medlemsavgiften för studenter och pensionärer.  
b) Att godkänna styrelsen förslag med tillägget att ge styrelsen i uppdrag att till 

nästkommande årsmöte undersöka medlemstillströmningen och huruvida den fastställda 
medlemsavgiften påverkar tillgängligheten för pensionärer och studenter. 

 
- Årsmötet beslutade att: 
Fastställa medlemsavgiften till 150 kronor med tillägg  

 
Miranda Myrberg reserverar sig till beslutet 

 
§9.  Fastställande av verksamhetsplan och behandling av budget för det kommande 

verksamhets-/räkenskapsåret 
 



a) Fastställande av Verksamhetsplan 
Mötet ifrågasatte målformuleringen i §3 i huvudförslaget om verksamhetsplan för 2016.  
 
Tre förslag kom in 
a) Att anta Verksamhetsplanen i sin helhet 
b) Att ändra första meningen i  §3 i målformuleringen till ”stärka unga människors möjlighet 

att nå sin fulla potential med särskilt fokus på unga flickors, kvinnors och icke binäras 
lika rättigheter och möjligheter.” 

c) Att anta Verksamhetsplanen i sin helhet med reservation för §3 och att ge styrelsen i 
uppdrag att se över föreningens stadgar och verksamhetsplan med särskilt fokus på §3 
målsättningen samt utlysa ett extra årsmöte inom 3 månader för att besluta om 
föreningens målsättning. 

 
- Årsmötet beslutade att: 
Att anta Verksamhetsplanen i sin helhet med reservation för §3 och att ge styrelsen i uppdrag 
att se över föreningens stadgar och verksamhetsplan med särskilt fokus på §3 målsättningen 
samt utlysa ett extra årsmöte inom 3 månader för att besluta om föreningens målsättning. 

 
b) Fastställande av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret 
Rebecka Ramberg presenterade budgeten samt ändringsförslag. 
 
- Årsmötet beslutade att: 
a) Tacka Kristina Bergmark för sitt bidrag till föreningens ekonomi  
b) Tacka Margareta Svensson för sitt förslag om att söka medel från Sensus 
c) Godkänna budgeten med ändringsförslaget 500/11300 kostnad, 2450 summa 

 
§10.  Val av ordförande i föreningen för en tid av ett (1) år 
 Valberedningens förslag till ordförande samt styrelseledamöter presenterades. 
 

- Årsmötet beslutade att: 
Välja Tova Larsson till Ordförande  

 
§11.  Val av övriga styrelseledamöter för en tid av ett (1) år 
 

- Årsmötet beslutade att: 
Välja till ordinarie styrelseledamöter  
Emma Eklund 
Rebecka Ramberg  
Kristina Bergmark 
Katarina Granander 

 
§12.  Val av revisor samt eventuella suppleanter 
 

- Årsmötet beslutade att: 
Välja Åsa Vennberg till förtroendevald revisor samt Viktor Sten till suppleant 

 
§13.  Val av valberedning 



Till valberedning fanns Ellen Sjöberg på förslag. Mötet föreslog ytterligare en medlem till 
valberedningen 
 
- Årsmötet beslutade att: 
Välja Ellen Sjöberg samt Miranda Myrberg  

 
§14.  Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner 

Inga inkomna motioner  
 

§15.  Årsmötets avslutande 
Tove Larsson tackade för engagemanget och förklarade ett historiskt första årsmöte avslutat 

  
  
  
  
  
Protokolljustering 
  
 
 
_________________      _______________  
Elin Johnson        Miranda Myrberg 
Justerare        Justerare 
 
 
_______________       _______________ 
Karin Ahlström        Emma Eklund   
Mötesordförande       Mötesekreterare  
  
 
 
 
 
 
 
  
 


