Protokoll - Ätbarts årsmöte
2020
Deltagande: Gabriel Johansson, Margit Hägglund, Mickäel Gayet, Erik Carlqvist, Daniel
Haraldius, Alexander Sundbye, Julia Hallåsen

1. Mötets öppnande
Mickaël Gayet öppnar årsmötet.
2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
Mickaël Gayet yrkar på att mötet väljer Gabriel Johansson som årsmötesordförande.
Mötet bifaller yrkandet.
Gabriel Johansson yrkar på att mötet väljer Daniel Haraldius som årsmötessekreterare.
Mötet bifaller yrkandet.
3. Val av två justerare, tillika rösträknare
Daniel Haraldius yrkar på att mötet väljer Mickaël Gayet och Margit Hägglund till justerare,
tillika rösträknare.
4. Upprättande av röstlängd
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Röstlängden fastställs till fyra personer: Gabriel Johansson, Daniel Haraldius, Margit
Hägglund och Mickaël Gayet.
Närvarande personer utan rösträtt: Alexander Sundbye, Julia Hallåsen och Erik Carlqvist.
Mötet bifaller yrkandet.
5. Fråga om årsmötet är korrekt sammankallat
Gabriel Johansson frågar årsmötet om de anser årsmötet vara korrekt sammankallat.
Mötet svarar jakande på frågan.
6. Godkännande av dagordning
Mickaël Gayet yrkar på att punkten “Godkännande av dagordning” läggs in efter punkt 5.
Mickaël yrkar på att punkt 2 samt 3 byter plats i dagordningen.
Mickaël Gayet yrkar på att punkten “Styrelsens förslag på verksamhetsplan” läggs in före
punkt 6.
Mickaël Gayet yrkar på att punkten “Förslag av stadgeändringar” läggs in före punkt 6, efter
“Styrelsens förslag på verksamhetsplan”.
Mötet bifaller Mickaëls samtliga yrkanden.
7. Styrelsens bokslut och förvaltningsberättelse för senaste räkenskapsåret

2

Då föreningen har förlängt räkenskapsår har ett fullt räkenskapsår inte passerat vid dags
dato. Därför är det inte möjligt att framställa ett bokslut eller förvaltningsberättelse.
8. Styrelsens förslag på verksamhetsplan
Margit Hägglund yrkar på att verksamhetsplanen justeras så att målet för
verksamhetsplanens delplan “Månadsgivare” justeras till 100 månadsgivare.
Mötet bifaller yrkandet.
Gabriel Johansson yrkar på att verksamhetsplanen justeras så att finansiering för
verksamhetsplanens delplan “Månadsgivare” justeras till “Styrelsen får i uppgift att under
verksamhetsåret hitta lämplig finansiering för aktuell delplan.”
Mötet bifaller yrkandet.
Gabriel Johansson frågar om årsmötet kan godkänna verksamhetsplanen med genomförda
ändringar.
Mötet svarar jakande på frågan.
9. Förslag av stadgeändringar
Gabriel Johansson yrkar på att sista meningen i första stycket under paragraf 6 ändras till
“Medlemsavgiften får vara högst 500 kr per år”.
Mötet bifaller yrkandet.
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Daniel Haraldius yrkar på att första stycket under paragraf 8 ändras till “En medlem får
endast uteslutas om medlemmen har genomfört en eller flera av följande punkter:”
Mötet bifaller yrkandet.
Daniel Haraldius yrkar på att andra stycket under paragraf 11 ändras till “Styrelsens
ordförande, ledamöter och ersättare väljs av årsmötet för ett (1) år i taget, det vill säga till
slutet av det årsmöte som hålls ett år efter valet.
Mötet bifaller yrkandet.
Gabriel Johansson yrkar på att första mening i tredje stycket under paragraf 11,
“Valberedningen ansvarar för att förslag till de olika posterna finns redo till årsmötet.”,
stryks.
Mötet bifaller yrkandet.
Mickaël Gayet yrkar på att andra stycket under paragraf 13 ändras till “Kallelse med
dagordning ska lämnas till ledamöter och ersättare senast 3 dagar innan det aktuella
styrelsemötet.”
Mötet bifaller yrkandet.
Gabriel Johansson yrkar på att tredje stycket under paragraf 14 ändras till “Omröstning inom
styrelsen sker öppet och rösträkning används alltid vid votering”.
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Gabriel Johansson yrkar på att lägga till följande mening i första stycket under paragraf 11:
“För att kunna väljas som styrelseordförande, -ledamot eller -ersättare krävs att en är
medlem i föreningen.”
Mötet bifaller yrkandet.
Gabriel Johansson yrkar på att stycket under paragraf 16 ändras till “Föreningens firma kan
tecknas av styrelsen och var för sig av dem som styrelsen eller årsmötet utser till
firmatecknare”.
Mötet bifaller yrkandet.
Gabriel Johansson yrkar på att hela stycket under paragraf 19 ändras till “Valberedningen
ansvarar för att lämna förslag på styrelseordförande, styrelseledamöter, styrelseersättare,
revisor samt val av ledamöter till valberedningen. Valberedningen ska bestå av minst tre (3)
medlemmar. Valberedningen utser ordförande inom sig. Valberedningen utses vid ordinarie
årsmöte för ett år i taget. Valberedningens förslag ska skickas ut till medlemmar tillsammans
med handlingarna för årsmötet.”
Mötet bifaller yrkandet.
Mickaël Gayet yrkar att hela stycket under paragraf 20 ändras till “Styrelsens förvaltning och
föreningens räkenskaper ska granskas av en revisor. För detta ändamål väljs högst en (1)
revisor och en (1) revisorsersättare. Dessa två väljs av årsmötet för ett år i taget, det vill säga
till slutet av det årsmöte som hålls året efter valet.”
Mötet bifaller yrkandet.
Gabriel Johansson yrkar på att första meningen under paragraf 26 ändras till “På ordinarie
årsmöte ska minst följande punkter behandlas:”.
Mötet bifaller yrkandet.
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Daniel Haraldius yrkar på att följande skrivning läggs till som ny punkt 5 under paragraf 26:
1. Mötets öppnande
2. Val av mötesordförande och mötessekreterare
3. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare
4. Fastställande av röstlängd
5. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande
6. Godkännande av dagordningen
7. Styrelsen redogör för verksamhetsberättelse, resultat-/balansräkning och bokslut
8. Fråga om att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna
9. Fråga om fastställande av resultat-/balansräkning och bokslut
10. Beslut om medlemsavgift för innevarande kalenderår
11. Behandling av propositioner
12. Behandling av medlemsärenden
13. Revisionsberättelse
14. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet
15. Fråga om att lägga revisionsberättelsen till handlingarna
16. Val av styrelseledamöter samt ersättare
17. Val av ordförande
18. Val revisor samt revisorsersättare
19. Val av valberedning
20. Mötets avslutande
Mötet bifaller yrkandet.
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Gabriel Johansson yrkar på att andra stycket under paragraf 28 ändras till “För ett extra
årsmöte gäller samma stadgar som för det ordinarie årsmötet, med undantag för § 26,
årsmötets dagordning. Dagordningen för ett extra årsmöte sätts utefter de ramar som gett
upphov till begäran om ett extra årsmöte.”
Mötet bifaller yrkandet.
Gabriel Johansson yrkar på att paragraf 30 döps om till “Räkenskapsår och verksamhetsår”.
Mötet bifaller yrkandet.
Gabriel Johansson yrkar på att meningen “Föreningens verksamhetsår löper från ett
ordinarie årsmöte till nästa ordinarie årsmöte.” läggs till sist under paragraf 30.
Mötet bifaller samtliga yrkanden.
Gabriel Johansson frågar om årsmötet godkänner förslag till stadgeändringar med
genomförda ändringar.
Mötet bifaller yrkandet.
10. Revisorns berättelse
Då föreningen har förlängt räkenskapsår har ett fullt räkenskapsår inte passerat vid dags
dato. Därför är det inte möjligt att framställa en revisionsberättelse.
11. Fråga om fastställande av resultat-/balansräkning samt resultatdisposition
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Då föreningen har förlängt räkenskapsår har ett fullt räkenskapsår inte passerat vid dags
dato. Därför är det inte möjligt att framställa en resultat-/balansräkning samt
resultatdisposition.
12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
Gabriel Johansson frågar om årsmötet ger ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.
Mötet svarar jakande på frågan.
13. Beslut om medlemsavgift till föreningen för innevarande räkenskapsår
Mickaël Gayet yrkar på att medlemsavgift till föreningen för innevarande räkenskapsår sätts
till 0:-.
Mötet bifaller yrkandet.
14. Val av styrelseledamöter samt ersättare
Årsmötet väljer att avslå yrkandet “Styrelsen yrkar, då det inte finns någon valberedning, på
att årsmötet väljer Erik Carlqvist, Alexander Sundbye och Julia Hallåsen till ledamöter för
styrelsen under de kommande två åren.”
Margit Hägglund yrkar istället på att Erik Carlqvist, Alexander Sundbye och Julia Hallåsen
väljs till styrelseledamöter fram till nästa ordinarie årsmöte.
Mötet bifaller yrkandet.
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15. Val av ordförande
Detta ärende ska inte behandlas då nuvarande ordförande är vald på två år.
16. Val revisor samt revisorsersättare
Daniel Haraldius yrkar på att Lotta Albertsson väljs till revisor.
Mötet bifaller yrkandet.
17. Val av valberedning
Inget förslag på valberedning finns. Inga kandidater finns.
18. Behandling av medlemsärenden
Inga medlemsärenden har inkommit.
19. Årsmötets avslutande
Mickaël Gayet avslutar årsmötet.
Mötets ordförande

_________________________
Gabriel Johansson

Mötets sekreterare

_________________________
Daniel Haraldius
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Justerare 1

Justerare 2

_________________________
Mickaël Gayet

_________________________

Margit Hägglund
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