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Årsmöte för föreningen Via de Cristo Sverige

Plats: Backa församlingshem

Tid: 2016-02-20 kl 16.30

Närvarande:

Medlemmar: Ulrika Stenbäck, Anders Stenbäck (1-512), Cecilia Envall, Anna-Lena Johansson,

Birgitta Envall, Inger Gustafsson Nwaogu, Lena Kloo, Håkan Magnusson, Jörn

Hemmingsen, Lola Johansson, Kan Hageberg, Peter Wågsjö, Bengt Carlsson, Sirpa

Leena Kuussaari, Rune Mårtensson (7-16)

§1

§2

§3

Håkan Magnusson
. —

Kan Hageberg Peter Wågsjö

Årsmötets öppnande. Ulrika Stenbäck, ordförande i styrelsen, hälsade välkomna och

öppnade mötet med bön.

Fastställande av röstlängd. Röstlängden fastställdes.

Val av ordförande och protokollförare för mötet

Förslag till ordförande vid årsmötet är Håkan Magnusson.

Årsmötet beslutade

att välja Håkan Magnusson till ordförande för mötet.

Förslag till protokollförare för mötet är Lena Kloo.

Årsmötet beslutade

att välja Lena Kloo till protokollförare för årsmötet.

Justerandes sign. Ordf sign Utdragsbestyrkande

Underskrifter: Ordförande:

Justerare:

Sekreterare:

Lena Kloo



2016-02-22 Årsmötesprotokoll 2016-02-20 Sid 2(3)

§4 Val av två personer att jämte ordföranden justera mötets protokoll

Förslag till justerare är Karl Hageberg och Peter Wågsjö.

Årsmötet beslutade

att välja Karl Hageberg och Peter Wågsjö till justerare.

§5 Prövning av frågan om kallelse skett enligt stadgarna

Årsmötet konstaterar att kallelse har skett enligt stadgarna.

§6 Fastställande av dagordning

Årsmötet fastställer dagordningen. Inga motioner har inkommit.

§7 Föredragning av styrelsens förvaltningsberättelse

Verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 2015-03-29 till 2016-02-20 lästes upp.
Inför årsmötet har verksamhetsåret inte sammanfallit med räkenskapsåret, där

räkenskapsåret är kalenderår. Mötet noterar att verksamhetsberättelsen i framtiden

ska skrivas per kalenderår.

§8 Föredragning av revisorernas berättelse samt fastställande av balansräkning

Rune Mårtensson läste upp revisionsberättelsen. Revisorerna Rune Mårtensson och

Thomas Weiler tillstyrker ansvarsfrihet för styrelsen för år 2015. Rune hade en

kommentar till revisionsberättelsen: Ändringar i den ursprungliga revisionsberättelsen

har gjorts på så sätt att rubriker har ändrats. Styrelsens motivering till detta var att

man har önskat avidentifiera gåvor.

§9 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

Årsmötet beslutade

att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen för räkenskapsåret 2015.

§10 Fastställande av årsavgifter

Styrelsens förslag till årsavgift 2016 ärO kr. Inga alternativa förslag kom men mötet

diskuterade ändå att ha en smärre årsavgift för att föreningen behöver veta vilka som

verkligen önskar att vara medlemmar, aktiva eller passiva. Alla som har gått en Via de

Cristo-kurs har betraktats som medlemmar. Styrelsen har haft svårigheter under 2015

att få respons från medlemmarna vad gäller intresseanmälan till team inför kursen.

Årsmötet beslutade

att årsavgiften ska vara 0 kr.

Årsmötet ger styrelsen i uppgift att under första halvåret 2016 göra ett utskick till alla

medlemmar med en fråga om de önskar vara medlemmar i Via de Cristo eller inte, för

att få en bättre bild av intresset för föreningen.

Justerandes sign. Ordf sign Utdragsbestyrkande
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§11 Val av ordförande till styrelsen

Ulrika Stenbäck tackar för sin tid som ordförande i styrelsen. Valberedningens förslag
till ny ordförande är Lisa Malmqvist.

Årsmötet beslutade

att välja Lisa Malmqvist till ordförande i styrelsen för ett år.

§12 Val av övriga ordinarie ledamöter till styrelsen

Valberedningens förlag till ordinarie styrelseledamöter är Lena Kloo och Anders

Stenbäck.

Årsmötet beslutade

att välja Lena Kloo och Anders Stenbäck till ledamöter i styrelsen i två år. Efter denna

punkt på agendan var Anders Stenbäck tvungen att gå.

§13 Val av valberedning

Förslaget är att Bengt Carlsson och Sirpa-Leena Kuussaari kvarstår som valberedning.

Bengt och Sirpa-Leena förklarade sig villiga att fortsätta.

Årsmötet beslutade

att välja Bengt Carlsson och Sirpa-Leena Kuussaari till valberedning ett år.

§14 Val av två revisorer

Valberedningens förslag till ordinarie revisorer är Rune Mårtensson och Thomas
Weiler. Man föreslår även att Håkan Magnusson ska kvarstå som revisorssuppleant.

Posten som revisorssuppleant är inget som krävs enligt stadgarna men är vanligt i
andra föreningar.

Årsmötet beslutade

att välja Rune Mårtensson och Thomas Weiler till ordinarie revisorer samt Håkan

Magnusson till revisorssuppleant.

§15 Övriga frågor

Peter Wågsjö ställde frågan om inte föreningen behöver ha firmatecknare. Svaret är
att firmatecknare utses av styrelsen i det konstituerande styrelsemötet.

För årsmötets kännedom lästes verksamhetsplanen för 2016 igenom. En liten
osäkerhet gäller sommarkursen som är planerad till 25-28 augusti 2016. Det har inte
kommit in tillräckligt många intresseanmälningar om att ingå i teamet för Via de
Cristo-kursen. Ca 19 personer har anmält intresse, vilket inte är tillräckligt. En
alternativ utformning av kursen diskuteras, t ex en kurs för personer som tidigare gått
Via de Cristo.

§16 Årsmötets avslutande

Håkan Magnusson avslutade årsmötet och tackade för överläggningarna.

Justerandes sign. Ordf sign Utdragsbestyrkande




