Protokoll årsstämma FYR
Plats: Island Reykjavik – Hotel Storm
Närvarande: Andrew Almqvist, Anders Johansson, Per-Erik Söderström, Anna Fredriksson, Elna
Ynghed, Ursula Diaz Diaz, Fredrik Thelander, Ronny Bengtsson
Ordförande Andrew Almqvist förklarade mötet öppnat.
Stämman är överens om att mötet är korrekt utlyst.
Stämman valde Andrew Almqvist till mötesordförande.
Stämman valde Fredrik Thelander till mötessekreterare.
Stämman valde Ursula Diaz Diaz och Anders Johansson till justerare av protokoll.
Verksamhetsberättelse 2015
Ordförande Andrew Almqvist redogjorde för vad som hänt sen 22/10 2015, då FYR bildade. Ronny
Bengtsson har varit behjälplig med stadgar.
Föreningen har under denna tid jobbat med att samla in personer till som skulle kunna tänka sig att
vara en del av FYR.
Fredrik Thelander har varit behjälplig med att tillfråga personer som kan tänka sig att sitta i en
styrelse.
FYR kommer få kanslistöd från Svenska settlementförbundet genom Fredrik Thelander.
Efter bildandet har det skett 4 möten (fysiska och över telefon).
Styrelsen har bestått av Andrew Almqvist, Pernilla Björklund, Ewa Rahlenius.


Ekonomisk redovisning behövs ej då inga medel har varit i omlopp.



Styrelsen fick ansvarsfrihet.



Medlemsavgift, stämman beslutade att årsavgiften för FYR ska vara 200kr.



Stämman avser att sätta verksamhetsplanen under maj 2016.

Val av ordförande
Stämman valde Andrew Almqvist till ordförande på 1 år.
Val av styrelseledamöter
Stämman valde Anders Johansson, Per-Erik Söderström, Anna Fredriksson, Elna Ynghed, Ursula Diaz
Diaz till styrelsen på 1 år.
Val av revisor
Stämman valde Lisa Ingestad till revisor på 1 år.
Val av valberedning
Stämman beslutade att ingen valberedning tillsätts.

Stadgarna revideras:
§2 revideras till att kassören har fullmakt att godkänna medlemskap vid uppfyllda kriterier och
inbetald avgift.
§3 ändra medlemsmötet till medlemsmöten.
§4 beslut till 200kr (ändring av årsavgift träder i kraft året efter årsstämman).
§7 Ändring, kallelsen till årsmötet ska ske senast 1 månad innan avsatt datum
§10 Tillägg av paragraf. Firmateckning. På grund av föreningens geografiska läge ska firmatecknare
utses på det konstituerande mötet efter varje årsstämma. Firmatecknarna har teckningsrätt var för
sig. Firmatecknare behöver inte sitta i styrelsen.
§11 Tidigare §10
§12 Tidigare §11, ändring, Förändring av dessa stadgar fordras att beslut fattas med 2/3 majoritet vid
årsstämman.
§13 Tidigare §12
Ordförande förklarade mötet avslutat
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