
Dagordning för konstituerande årsmöte - Föreningen ätbart
Skövde, 18/8 2019

Närvarande: Thea Tanhua, Margit Hägglund, Daniel Haraldius, Mickaël Gayet, Gabriel
Johansson

1. Mötets öppnande

Mötet öppnas av Mickaël Gayet.

2. Val av ordförande för mötet

Gabriel Johansson väljs till ordförande för mötet.

3. Val av sekreterare för mötet

Daniel Haraldius väljs till sekreterare för mötet.

4. Val av två justerare för mötet

Mötet väljer Mickaël Gayet och Margit Hägglund till justerare för mötet.

5. Fastställande av dagordning för mötet

Dagordningen har fastställts av mötet, utan ändringar.

6. Förslag samt genomgång och justering av stadgar

Mötet beslutar om följande ändringar i stadgarna:

§2, punkt 1 justeras till “Arbeta för att matsvinn distribueras från livsmedelsaktörer till
lämpliga parter”.

§6 Lägg till tredje stycke: “Styrelsen kan ge medlemmar undantag från medlemsavgift.
Ansökan om detta görs skriftligen till styrelsen.” i slutet av stycket.

§8 punkt 3: Lägg till “medlemmar eller” mellan “föreningens” och “Intressen”.

§9 stryk punkt tre, “Revisorer”

§11 Hela andra stycket stryks, samt “, arbetstagarledamot”. Läggs till gör “Utöver detta har
styrelsen rätt att adjungera personer till styrelsemöten. Adjungerade personer har endast
yttranderätt.”

§11 Första stycket justeras till “Föreningens styrelse består av ett udda antal av lägst tre (3)
och högst nio (9) styrelsemedlemmar, inklusive ordförande. Utöver detta kan den bestå av
högst tre (3) styrelseersättare.”
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§11 Andra stycket justeras till “Styrelsens ordförande, ledamöter och ersättare väljs av
årsmötet för två år i taget, det vill säga till slutet av det årsmöte som hålls två år efter valet.
Valberedningen ansvarar för att förslag till de olika posterna finns redo till årsmötet. Styrelsen
ska bestå av såväl män som kvinnor och bör i så stor utsträckning som möjligt vara
representativ utifrån alla sju diskrimineringsgrunder. Styrelsen bör även ha representanter från
näringsliv, kommunal verksamhet samt biståndsorganisationer.

§15 stryk “arbetstagarledamoten samt”

§17 Första stycket ändra till “För att undvika att jäv uppstår får styrelseledamöter, ersättare
och adjungerande inte delta i beslut om ansvarsfrihet för förvaltningsåtgärder som hen
ansvarar för, i val av revisor eller i andra ärenden där risk för jäv förekommer. Detta gäller på
såväl styrelsemöten som årsmöten och extra årsmöten.”

§19 Stryk “, arbetstagarledamot”

§21 “oktober” ändras till “mars”

Ny paragraf, §23, läggs in mellan §22 och gamla paragraf §23: “§ 23 Handlingar till årsmöte”

Till paragraf §23 läggs texten: “Skriftligt utskick av handlingar till årsmöte ska avsändas med
e-post till samtliga medlemmar senast två (2) veckor före årsmötet. Saknar en medlem
e-postadress ska istället sms, och i sista hand vanlig post användas för handlingar till
årsmöte.”

Samtliga paragrafer från gamla §23 och framåt justeras upp en siffra.

§25 Första stycket justeras till “Beslut vid årsmötet fattas, där dessa stadgar inte föreskriver
annat, med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som styrelsen biträder. Vid val
sker dock avgörandet genom lottning.”

§26 Ta bort andra “om:et” i punkt 4 samt hela punkt 11 “Val av arbetstagarledamot”.

§31 Hela paragrafen justeras till “Styrelsens bokslut och förvaltningsberättelse ska
överlämnas till föreningens revisor senast under januari månad.

Revisorn ska senast under februari månad avge en berättelse över sin granskning till
styrelsen.”

Sista stycket i dokumentet justeras till “Härmed intygas att dessa stadgar antagits vid
föreningens konstituerande årsmöte på följande plats och vid följande datum:”

Mötet beslutar att godkänna stadgarna med de justeringar som gjorts.

7. Fråga om bildande av föreningen

Mötet beslutar att bilda föreningen Ätbart.

8. Upprättande av medlemsförteckning
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Gabriel Johansson

Thea Tanhua

Mickaël Gayet

Daniel Haraldius

Margit Hägglund

Mötet beslutar att upprätta ett medlemsregister där nya medlemmar kan bokföras.
Medlemsregistret bör innehålla medlemmars för- och efternamn, adress, telefonnummer,
epost och födelsedata.

9. Fastställande av medlemsavgift

Mötet fastställer medlemsavgiften till 50 kr per år.

10. Val av ordförande till interimsstyrelse

Mickaël Gayet föreslås bli ordförande till interimsstyrelsen.

Mötet röstar ja till att välja Mickaël Gayet som ordförande för interimsstyrelsen.

11. Val av ledamöter till interimsstyrelse

Daniel Haraldius, Margit Hägglund, Gabriel Johansson och Thea Tanhua föreslås som
ledamöter till interimsstyrelse.

Mötet röstar ja till att välja Daniel Haraldius, Margit Hägglund, Gabriel Johansson och Thea
Tanhua som ledamöter till interimsstyrelse.

12. Val av revisor samt revisorersättare

Mötet beslutar att bordlägga ärendet.

13. Val av två ledamöter till valberedningen

Mötet beslutar att bordlägga ärendet.

14. Övriga frågor

Mötet har inga övriga frågor att diskutera.

15. Mötet avslutas

Mötet avslutas.
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Mötets ordförande Mötets sekreterare

_________________________ _________________________

Gabriel Johansson Daniel Haraldius

Justerare 1 Justerare 2

_________________________ _________________________

Mickaël Gayet Margit Hägglund
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