Protokoll vid ÅRSMÖTE för SWYAA Sweden - 12 april 2014
Föreningen består av alumner till något av programmen Ship for World Youth eller Global Leaders
Development Program (GLDP)
Tid: 14:50 – 17:20, Adress: Stockholm, Beckombergavägen 12.

1. Mötet öppnas.

2. Mötet anses behörigen utlyst.

3. Carolina väljs till ordförande för mötet.
(Åsa anländer och till mötet.)
4. Shahyan väljs till sekreterare för mötet.

5. Anna och Robert väljs till justerare för årsmötesprotokollet.

(Hoppar till punkt 13)
Val av årets styrelse: Carolina presenterar valberedningens förslag till medlemmar i styrelsen för
verksamhetsåret 2014:
Caroline: Ordförande
Shahyan: Vice-ordförande
KG: Kassör / Skattemästare
Åsa: ledamot i styrelsen
Malin: även ledamot i styrelsen
Åsa finns tillgänglig till det internationella arbetet för SWYAA-International
Ordf / Vice Ordf. tar alla frågor till styrelsen och jobbar tillsammans och diskuterar tillsammans alla
frågor för SWYAA-International. Gruppen diskuterade SWYAA-International och förbindelsen mellan
SWYAA-Sweden och denna förening. Åsa föreslår att hon innehar en officiell roll gentemot japan i
arbetet med SWYAA-International, såsom sekreterare.

6. Dagordningen för mötet fastställs.

7. Genomgång av verksamhetsberättelse från år 2013.
Åsa rekommenderar att det införs en kort resumé om förberedelserna kring GLDP / SWY26
som skedde under hösten 2013 / början av 2014 (Helg för icebreaking nov, middag med gldp
Åsa)

Anna rekommenderar att vi lägger till datum och plats vid händelserna kring 2013 års
berättelse:
Tokyo conference mars
NL-möte Oktober
Malin lämnar mötet.
Mitten av januari skall den officiella rapporten vara skriven och klar.
Förarbete med ambassaden
Åsa: Kontakten inför och gjort dokument till Ambassaden vad SWYAA tycker är viktigt för
kandidaterna (kravsspecifikation.)
KG: november välkomstfesten för installation av den nya ambassadören
Styrelsen godtar verksamhetsberättelsen med krav på inkorporerande av ovanstående
punkter som lyfts under mötet (se ovanstående punkter).
8.

Diskussion av intäkter och kostnader för verksamhetsåret 2013.
Ekonomiska berättelsen godkänds av mötet.

9. Revisionsberättelsen från internrevisor Petter Falk läses upp för mötet. Mötet beslutar att
lägga revisionsberättelsen till handlingarna.
10. KG och Åsa representerar gamla styrelsen och lämnar över till Carolina:
Revisorn rekommenderar ansvarsfrihet: Mötet röstar ja till ansvarsfrihet.
11. Årets föreslagna verksamhetsplan godkänns av årsmötet. Sex punkter har tagits upp.
12. 200kr fastställs som medlemsavgift. Åsa rekommenderar principförklaring vad intäkterna
skall gå användas till. Såsom diverse projekt oavkortat. Avresemåltiden inför GLDP, Åsa och
KG rekommenderar att vi ska täcka våra kostnader för föreningen, bibehåller 1500 SEK i fasta
kostnader, bibehålla grundläggande budget, resterande intäkter går till välgörenhetsprojekt.
Undantaget fastakostnader går alla medlemsavgifter till att stödja SWYAA-projekt runtom i
världen.
Med intäkterna: vad gör vi med 10k:
Basbelopp likvida för föreningen: minimum 5000 kr
I för två av projekten 1000 kr, godkänns av styrelsen.
Fokusera på ett projekt i taget. Resterande likvida medel går till alternativa placeringar.
13. Avklarat mellan punkt 5 och 6.
14. Robert Cedermark och Anna Lindh ingår i valberedningen.
15. Mötet avslutat.

