
Agenda/protokoll Årsmöte SWYAA-Sweden 2015-05-31
Närvarande: KG Eriksson, Anna Lind, Karolina Leopoldsson, Carolina Hawranek, Malin Öhrman

1) Mötets öppnande
Mötet öppnas av Carolina
2) Mötets behörighet
Mötet är behörigt eftersom vi upplyst föreningens medlemmar om att kallelsen gick ut 
två veckor för sent men inga invändningar har inkommit från medlemmarna.
3) Val av mötets ordförande
Carolina Hawranek väljs som Ordförande
4) Val av mötets sekreterare
Karl-Gunnar Eriksson väljs som sekreterare
5) Val av två personer att justera protokollet

Anna Lind och Karolina Leopoldsson väljs som justeringspersoner.
6) Fastställande av dagordning
Dagordningen faställs av årsmötet.
7) Styrelsens verksamhetsberättelse för förra året
Carolina läser en sammanfattning av verksamhetsberättelsen som i år är samma 
som årsrapporten som skickas till SWYAA-International. Godkänns av Årsmötet
8) Ekonomisk berättelse för förra året
KG Eriksson läser upp den ekonomiska berättelsen och den godkänns av årsmötet.
9) Revisionsberättelse
Läses upp av KG Eriksson. 

10)Ansvarsfrihet för förra årets styrelse
Styrelsen ges ansvarsfrihet av årsmötet.
11) Årets verksamhetsplan
Läses upp av Anna Lind. Årsmötet godkänner verksamhetsplanen.
12) Årets budget och fastställande av medlemsavgift
Medlemsavgiften fastställs tills 200kr och budgeten godkänns för 2015.
13) Val av årets styrelse
Valberedningens förslag är, Carolina Hawranek, Malin Öhrman, Anna Lind, Karl-
Gunnar Eriksson och Shayan Kahn som personligen har meddelat att hans plats står 
till förfogande för årsmötet att välja någon annan ifall årsmötet finner någon annan att 
nominera.
Karolina Leopoldsson nominerades av årsmötet och godtog nomineringen.

Årsmötet väljer valberedningens förslag med undantaget att Karolina Leopoldson 
väljs istället för Shayan Kahn.

14) Val av revisor.
Petter Falk väljs som revisor för 2015.

15) Val av valberedning.
Sittande valberedning Anna Edlund och Robert Cedermark väljs om.

16) Firmatecknare 

SWYAA-Sweden xxxxx-xxxx firmatecknas av Carolina Hawranek 820409-0222 och 
Karl-Gunnar Eriksson 870509-1539 var för sig.
17) Övriga frågor

17a) VSIR omröstningen för Maj diskuteras av årsmötet och vi godkänner det 



enhälligt.
18) Mötets avslutande
Mötet avslutas av Carolina Hawrenka

Underskrifter

Justeringsperson 1                                                                   Justeringsperson 2
_________________________                                 ____________________________


