PROTOKOLL ÅRSMÖTE FCSI NORDIC 2015
Dag 16 april 2014
Plats PS matsal, Nytorgsgatan 42 & Bondegatan 40, Stockholm
Tid
12:45 – 13:45
1. Sammanträdet öppnas
Peter Hultqvist hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.
2. Val av ordförande
Björn Weslien valdes till ordförande för mötet.
3. Upprättande av förteckning över de närvarande samt fastställande av röstlängd
Förteckning upprättades av sekreterare, 26 medlemmar närvarade varav 13 röstberättigade.
4. Fråga om sammanträdet tillkommit efter stadgeenlig kallelse
I årsmöte 2014 beslutade att stryka frågan från dagordningen eftersom krav ej finns i stadgan.
Styrelsen får till nästa årsmöte se över frågan.
5. Val av sekreterare
Håkan Sjöström valdes till sekreterare för mötet.
6. Val av två justeringsmän
Milan Milovanovic och Hans Magnusson valdes till justeringsmän av protokollet.
7. Styrelsens förvaltningsberättelse
Ordföranden sammanfattade den utdelade förvaltningsberättelsen för år 2014. Vidare
berättades hur planen för verksamheten ser ut för 2015-2016. Mötet beslutade att lägga
förvaltningsberättelsen till handlingarna.
8. Fastställande av balans och resultaträkning
Kassör Peggie Ulle sammanfattade den utdelade årsbokslutet inkluderat balans- och
resultaträkningen för 2014. Mötet beslutade fastställa resultat- och balansräkningen.
9. Revisorns berättelse
Förtroendevald revisor Lars Lindstaf var ej närvarande på årsmötet. Kassören läste upp den
utdelade revisionsberättelsen för år 2014, vilken lades till handlingarna utan erinringar.

10. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
Mötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet.
11. Budget (Årsavgift för respektive medlemskategori mm)
Kassören redogjorde föreningens budget för år 2015 inkluderat förslag på medlemsavgifter.
Mötet beslutade godkänna föreslagen budget och medlemsavgifter.
12. Val av ny ordförande, kassör samt 2 ordinarie styrelseledamöter och 1 suppleant.
Valberedning genom Daniel Strnad föreslår att Milan Milovanovic som ordförande och, Håkan
Sjöström som kassör, Johan Öberg Larsson och Egil Johansen till ordinarie styrelseledamöter
utöver sittande Hans Magnusson. Mötet beslutar att föreslagna personer är valda till styrelsen.
Peggie Ulle föreslås av valberedning till suppleant utöver sittande Linda Larsson och Martin
Lindstaf. Mötet beslutar att föreslagna personer är valda till suppleanter.
Eftersom Milan och Håkan redan är sittande som ordinarie styrelsemedlemmar med ett år kvar
samt att Hans har ett år kvar och att Johan och Egil har 2 år beslöts det på mötet att styrelsen
konstituerar sig och meddelar hur lång tid de valda skall sitta enligt stadgarna.
Vi tackar avgående ordförande Peter Hultqvist och kassör Peggie Ulle för ett gediget arbete med
uppstart av FCSI Nordic.
13. Val av valnämnd (på årsmöte skall en valnämnd om två personer utses, vilka ej ingår i
styrelsen påföljande år. Valnämnden utser snarast en ordförande)
Valnämnd beslutades på mötet vara sittande 1 år i taget. Sittande valnämnd bestående av
Daniel Strnad och Lars Lindstaf vilka föreslogs sitta kvar. Daniel Strnad tackar ja och
beslutades på mötet ingå i valnämnden till nästa årsmöte. Lars Lindstaf var ej närvarande
på mötet, han föreslogs också ingå i valnämnden till nästa årsmöte. Mötet beslutade
styrelsens ansvarsfrihet att kontakta Lars och med hans medgivande ingår han i
valnämnden.
14. Övriga i behörig ordning till sammanträdet hänskjutna ärenden.
Ordförande Björn Weslien tog upp att FCSI Nordic behöver mer marknadsföring och att ett
särtryck av AMA 2014 skulle bla vara ett sätt att marknadsföra sig. Stadgarna bör ses över
eftersom de är översatta från FCSI EAMEs stadgar och bör istället anpassas efter våra
förhållanden.
15. Sammanträdet avslut
Ordföranden förklarade mötet avslutat.

