VÄNORTSFÖRENINGEN
JÖNKÖPING-BANGLADESH

PROTOKOLL
ÅRSMÖTE

Plats: Kristinagården, Jönköping

Datum: 2016-03-13

Närvarande:
Magdalena Sandgren
Margareta Melin
Ulf Linderholm
Göran Hanson
Henry Hansson
Hans Johansson
Marianne Nilsson
Åke Wahlin
Anna Malmström
Zahirul Islam
Sofia Hansson
Inger Forsberg

Ingrid Ydén Sandgren
Paul-Ragnar Melin
Marie Louise Linderholm
Allan Svensson
Clary Mörtsell
Greta Johansson
Lars-Olov Nilsson
Bo Jutander
Esbjörn Malmström
Badrul Hasan
Lars Forsberg

§ 1 Årsmötet öppnas
Clary Mörtsell inledde årsmötet med att berätta om aktuella händelser från organisationen
SUS. Bl a fick vi veta att Sveriges ambassadör i Bangladesh gjort ett besök hos SUS och att
byggnaden för DREAM-projektet blivit något försenad p g a statens nya regler för
byggnation.
Clary hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat.
Sofia Hansson, volontär från Svalorna Indien/Bangladesh, visade bilder och berättade om sin
4 månaders vistelse hos SUS där hon intervjuat grupper av kvinnor inom ACCESS-projektet.
§ 2 Val av ordf och sekr för årsmötet
Till ordf valdes Rune Backlund och till sekr Inger Forsberg.
§ 3 Val av två protokolljusterare
Till protokolljusterare valdes Esbjörn Malmström, Visingsö och Henry Hansson, Bankeryd.
§ 4 Godkännande av dagordning
Föreliggande dagordning godkändes.
§ 5 Årsmötets utlysning
Årsmötet förklarades stadgeenligt utlyst.
§ 6 Verksamhetsberättelsen
Delar av verksamhetsberättelsen lästes upp och lades därefter med godkännande till
handlingarna.
§ 7 Kassarapport och revisionsberättelse
Kassarapporten kommenterades av kassören enl följande:
* Den summa på 123 900 kr som skickats till SUS för 2015 finns inte med i redovisningen för
detta år eftersom de skickades redan i slutet av 2014.
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* Den behållning på 240 539,03 som angetts i redovisningen gällde i slutet på år 2015 men
har reducerats betydligt under början av 2016 då 120 000 kr skickats till SUS, 20 000 kr till
ACCESS och 37 000 kr till Dream-projektet.
Allan Svensson föredrog revisionsberättelsen. Revisorerna har granskat årsredovisningen för
2015 och funnit att denna är baserad på en ordnad bokföring och upprättad i enlighet med god
revisionssed och att verksamheten har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk
synpunkt tillfredställande sätt. Vänortsföreningens interna kontroll är tillräcklig
Bo Jutander framförde ett tack till kassören för ett bra genomfört arbete med ekonomin.
§ 8 Ansvarsfrihet
Årsmötet beslutade att lägga kassarapporten till handlingarna, att fastställa resultat - och
balansräkning för 2015 och bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
§ 9 Val av ledamöter och suppleanter
Ledamöter i tur att avgå ur styrelsen var:
Lars Forsberg
Ulf Linderholm
Inger Forsberg
Anna Malmström
Årsmötet beslutade att för kommande två år utse:
Lars Forsberg, omval
Ulf Linderholm, omval
Inger Forsberg, omval
Anna malmström, omval
Kvarstående till 2017 är:
Clary Mörtsell
Lars-Olov Nilsson
Göran Hanson
Suppleanter i tur att avgå ur styrelsen var:
Marianne Nilsson
Greta Johansson
Simon Hjälmarö
Årsmötet beslutade att för kommande två år utse:
Marianne Nilsson, omval
Greta Johansson, omval
Simon Hjälmarö, omval
Kvarstående till 2017 är:
Marie-Louise Stålbark
Ingegerd Östergren
§ 10 Val av revisorer och revisorsuppleanter
Till revisorer omvaldes Allan Svensson och Bo Jutander intill årsmötet 2017. Till revisorsuppleanter omvaldes för samma tid Christina Hedberg och Einar Bothén. Samtliga omval.
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§ 11 Val av valberedning
Till valberedning inför årsmötet 2017 valdes:
Rune Backlund, omval
Gunvor Runström, omval
Paul-Ragnar Melin, omval
Kerstin Bothén, omval
Sammankallande är Rune Backlund
§ 12 Fastställande av medlemsavgift
Styrelsen föreslog oförändrad medlemsavgift för år 2017, d v s 100 kr för enskild medlem,
familjeavgift 150 kr (för 2 eller flera) och 150 kr för föreningar. Studerande 50 kr. Årsmötet
beslutade i enlighet med styrelsens förslag.
§ 13 Övriga frågor
Inget övrigt fanns att anföra.
§ 14 Avslutning
Rune Backlund framförde ett tack från föreningens medlemmar för det engagemang som
styrelsen har i sitt arbete. Därefter inbjöd Clary alla att förse sig med det som serverades och
även att stanna kvar och lyssna på Badrul Hasan, forskare från Bangladesh, som fick
möjlighet att presentera sig själv och sin forskning om antibiotikaresistens.
Justeras:

Vid protokollet:

_________________________________
Rune Backlund

______________________________
Inger Forsberg

_________________________________
Esbjörn Malmström
_________________________________
Henry Hansson
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