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Årsmöte 2020
i föreningen WISTA Sweden

Datum: 7 maj 2020
Plats: Zoom

Ordförande Karolina Kjellgren hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

§ 1 Karolina Kjellgren valdes till mötesordförande och Andréa Jällbrink till
mötessekreterare.

§ 2 Till rösträknare tillika justerare valdes Cajsa Jersler Fransson och Carolina
Kihlström.

§ 3 Mötet förklarades behörigen utlyst.

§ 4 Dagordningen fastslogs.

§ 5 Linda Svensson redogjorde för verksamhetsåret 2019.

§ 6 Kerstin Hansdotter gick igenom årsredovisningen. Det påpekades att överskott
av budget till stor del berodde på ökade intäkter från gäster, mindre bidrag till
Vågrätt samt att styrelsen haft lägre kostnader än beräknat.

§ 7 Chris Nettervik Carlsson redogjorde för revisionsberättelsen.

§ 8 Resultat och balansräkning föredrogs och godkändes.

§ 9 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

§ 10 Verksamhetsplan och styrelsens förslag till budget för verksamhetsåret 2020
föredrogs och godkändes.

§ 11 Styrelsens förslag om att höja årsavgiften med 400 kr föredrogs av Karolina
Kjellgren. Stämman röstade nej till styrelsens förslag (29 personer mot och 6
personer för) och beslut fattades om att medlemsavgiften på 2500 kr ska förbli
oförändrad.
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Det noteras också att stämman beslutade att uppdra åt styrelsen att tillsätta en
arbetsgrupp för att utreda föreningens ekonomi avseende såväl intäkter som
kostnader. Arbetsgruppen kommer inte enbart att bestå av föreningens
styrelseledamöter.

§ 12 Valberedningens förslag presenterades och godkändes.

Programansvarig, nyval två år: ..........................Sofia Fürstenberg Stott
Information, nyval två år: ....................................Anna Janson
Sekreterare, nyval två år: ....................................Andréa Jällbrink
Suppleant, nyval två år: .......................................Rebecca Dalén
Programstöd (ny post), nyval två år: ...............Cajsa Jersler Fransson

Följande valdes på två år på årsmötet 2020 (omval):

Ordförande:...............................................................Karolina Kjellgren
Suppleant: .................................................................Linda Svensson

§ 13 Till revisor och revisorssuppleant valdes:

Revisor, omval två år: ..........................................Chris Nettervik Carlsson
Revisorssuppleant, nyval ett år: ........................Karin Blomqvist

§ 14 Till regionansvariga väst valdes på ett år: Ingrid Carlsen
Carina Björkeborn

Till regionansvariga öst valdes på ett år: Mia Enander Lanner
Rebecca Dalén

Till regionansvarig syd valdes på ett år: Frida Rowland

§ 15 Till valberedning valdes:

Gertrud Hermansen (sammankallande), två år (omval)
Jeanette Wetterström, två år (omval)
Carolina Kihlström, två år (nyval)

§ 16 Övriga frågor

WISTA AGM Hamburg: Karolina Kjellgren redogjorde för uppdaterad information
om den internationella konferensen i Hamburg i september 2020. Det har ännu
inte fattats något slutligt beslut om huruvida konferensen kommer att äga rum.
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Corporate Sponsorship: Karolina Kjellgren redogjorde för att WISTA
International har börjat titta på alternativ finansiering i form av olika typer av
sponsorskap.

§ 17 Mötet avslutades och ordföranden tackade alla närvarande.

Vid protokollet: 

______________________________

Andréa Jällbrink 
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Cajsa Jersler Fransson Carolina Kihlström
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