
 

  
Protokoll årsmöte 

2016-02-20 

 

Årsmöte föreningen SWYAA Sweden  
12:00 i allaktivitetshuset i Sundbyberg 
20 februari 2016 på Sturegatan 10.  

Närvarande  

Carolina Hawranek SWY23 
K-G Eriksson SWY23/GLDP 
Karolina Leopoldsson SWY23 
Anna Lind SWY23 
Malin Öhrman SWY23 
Per Öhrlander GLDP 
Anna Edlund GLDP 
Ulrika Johansson SWY18 
Annelie Börjesson SWY18/SWY21 
Helena Lundstedt SWY18 
Robert Cedermark GLDP 
 

§ 1 Mötets öppnande                  
 
Carolina hälsade alla välkomna och förklarade det konstituerande årsmötet öppnat  

§ 2 Årsmötets behöriga utlysande  
 

Årsmötet beslutade att  
anse årsmötet enligt stadgarna behörigen utlyst 

§ 3 Val av mötesordförande  
 

Årsmötet beslutade att  
välja Carolina Hawranek till mötesordförande  

§ 4 Val av mötessekreterare  
 

Årsmötet beslutade att  
välja Anna Lind till mötessekreterare  
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§ 5 Val av två personer att justera protokollet  
 

Årsmötet beslutade att  
välja Helena och Robert att justera protokollet  

§ 6 Godkännande av dagordningen  
 
Årsmötet beslutade att  
välja att godkänna dagordningen  

 

§ 7 Fastställande av röstlängd  
 
Antalet röstberättigade medlemmar räknades och antecknades  
 

Årsmötet beslutade att  
fastställa röstlängden, alla närvarande är röstberättigade. 

§ 8 Verksamhetsberättelse 

Verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår presenterades för årsmötet. Fyra 
styrelsemöten genomfördes 2015. 
 

Årsmötet beslutade att  
- godkänna verksamhetsberättelse och lägga dessa till handlingarna.  
-   lägga till antalet styrelsemöten i verksamhetsberättelsen för 2016. 

§ 9 Ekonomisk berättelse 

Ekonomisk berättelse för föregående verksamhetsår presenterades för årsmötet.  
 

Årsmötet beslutade att  
godkänna ekonomisk berättelse och lägga dessa till handlingarna.  

§ 10 Revisionsberättelse  

Revisorsberättelse presenterades för årsmötet. 
 

Årsmötet beslutade att  
godkänna revisionsberättelsen och lägga den till handlingarna.  

§ 11 Frågan om ansvarsfrihet för avgående styrelse  
 

Årsmötet beslutade att  
bevilja den avgående styrelsen ansvarsfrihet  
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§ 12 Behandling av inkomna motioner  
 
Inga motioner har inkommit till årsmötet. 
 
 
§ 13 Medlemsenkäten 
 
Carolina presenterade resultatet från medlemsenkäten. Bifogat till protokollet. 
 
 
§ 14 Verksamhetsplan 2016-2017 
 
Malin presenterade förslaget på verksamhetsplan. Bifogat till protokollet. 
 

Årsmötet beslutade att 
- Inte utse batchrepresetanter men uppmuntrar alla närvarande på årsmötet att sprida 

info vidare till batchkamrater och andra SWY-vänner som bor i Sverige. 
- Carolina ska ta upp möjligheten att göra globalt blodgivningsprojekt på Tokyo 

conference. 
- Fortsätta investera i Kiva, men hålla ögonen öppna efter alternativ. 
- Fortsätta skänka pengar vid krissituationer. 
- Ge KG i uppdrag att fixa styrdokument för hur vi processar skänkandet av pengar vid 

krissituationer. 
- Öka kontakten med ambassaden. 
- Ge styrelsen i uppdrag att se över stadgarna. 
- Ge styrelsen i uppdrag att ta fram en SWY-kalender med deadlines etc. 

 
§ 15 Budget 2016 
KG presenterade förslag på budget 2016. 
 

Årsmötet beslutade att 
Godkänna föreslagen budget med tillägget att överskott ska gå till mikrolånverksamhet 
eller krissituationer.  

 
§ 16 Fastställande av medlemsavgift 
 
Enligt medlemsenkäten är 80% nöjda med nuvarande medlemsavgift. 
 

Årsmötet beslutade att 
 Medlemsavgiften fortsatt ska vara 200 kr. 
 
§ 17 Val av styrelse 
 
Valberedningen presenterade sitt förslag till styrelse, vilket är omval av sittande styrelse. 

Årsmötet beslutade att  




