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Kulturgatan 3, 553 24 Jönköping
1.

Mötet öppnas
Av Gert-Uno Larsson

2.

Val av ordförande för mötet
Stämman valde sittande ordförande; Gert-Uno Larsson

3.

Val av sekreterare för mötet
Stämman valde sittande sekreterare, Louise Klevbo

4.

Val av 2 justeringsmän
Stämman valde Anna Järnhammer och Nerrolyn Ramstrand

5.

Fråga om utlysning av årsmötet
Inbjudan gick ut via mailutskick och lades på hemsidan minst fyra veckor innan
mötet

6.

Upprättande av röstlängd
Sparas av sekreteraren

7.

Fastställande av dagordning
Godkändes av stämman

8.

Redovisning och fastställande av årsredovisning och verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelsen och årsredovisningen gicks igenom och godkändes av
stämman.

9.

Revisionsberättelse
Revisionsberättelsen lästes upp och läggs till handlingarna

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Årstämman ger ansvarsfrihet för styrelsen
11. Fastställande av årsavgifter
Årstämman bestämmer att det ska vara 90euro för fullbetalande medlem, 45 för
studerande och att det ska finnas möjlighet för företag att anmäla sig som
företagsmedlem. Från och med 2019 kommer ISPO-Sverige följa ISPOinternationals rutiner och nivåer för medlemsavgifter.
12. Val av styrelseledamöter
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Valberedningen meddelar berättar att Saffran Möller inte ska fortsätta i styrelsen
och förklarar att David Rusaw är villig att ingå. Lena Gudmundsson har anmält
intresse för att ingå i styrelsen. Anita Stockselius har uppgett att hon vill sluta som
kassör och som medlem i styrelsen från och med nästa år och vill gärna bli få en
ersättare i god tid så att denna kan bli upplärd.
Ordförande Gert-Uno Larsson väljs om till 2019.
Sekreterare Louise Klevbo väljs om till 2021
Ledamot Michael Ceder väljs om till 2021
Ledamot David Rusaw väljs in till 2021
13. Val av revisorer för ett år
Valberedningen föreslår Yvonne Meyer och Göran Andersson. Årstämman
bifaller.
14. Val av ledamöter till valberedningen
Nerrolyn Ramstrand och Kerstin Hagberg väljs om till 2019
15. Motioner
Motion från styrelsen om stadgeändring om antalet ledamöter i styrelsen.
Årstämman godkänner förslaget.
16. Övriga frågor
Angående hjälp med administration vid kurser/kongresser/konferenser. Anton
Johannesson berättar om företaget Umeå Congress som erbjuder administrativ
och praktisk service i samband kongresser/kurser/konferenser. Anton har fått en
offert för om de skulle administrera kursen hösten 2018 på 7200kr + 100kr/person.
Stämman beslutar att vi ska prova Umeå Congress vid de två kommande kurser.
17. Mötet avslutas
Underskrifter:
……………………………………………………………………………….
Anna Järnhammer, justeringsman
………………………………………………………………………………..
Nerrolyn Ramstrand, justeringsman
………………………………………………………………………………
Gert-Uno Larsson, ordförande

