
    

 

Protokoll årsmöte 2016-05-12 
Arvika 

 
§ 1 Årsmötet öppnas 
 Föreningens ordförande Satu Turunen Taheri hälsar alla välkomna till årsmötet.  
 
§ 2  Val av ordförande för mötet 

Valberedningen föreslår Reza Zarenoe till mötesordförande, vilket godkänns av 
årsmötet.  
 

§ 3  Val av sekreterare för mötet 
Valberedningen föreslår Pennie Hertzman till mötessekreterare, vilket godkänns av 
årsmötet.  
 

§ 4 Val av protokolljusterare tillika rösträknare för mötet 
 Maria Hoff  väljs till protokolljusterare och rösträknare.  
  
§ 5 Mötets behöriga utlysning 
 Årsmötet finner att mötet är utlyst i behörig ordning.  
 
§ 6 Fastställande av dagordning 
 Dagordningen godkänns.  
 
§ 7 Styrelsens verksamhetsberättelse 

Mia Gårdhagen, vice ordförande och Satu Turunen-Taheri, ordförande presenterar 
verksamhetsberättelsen. Verksamhetsberättelsen fastställs. 

                      Verksamhetsplan för 2017 presenteras och godkänns. 
 

§ 8 Revisionsberättelse 
 Revisionsberättelsen presenteras av revisor i föreningen, Henrietta Nilsson. 
 
§ 9 Fastställande av balansräkning 

Kassör Barbro Frindberg presenterar balansräkningen. Kassören meddelade att 
föreningen har god ekonomi och medel för att balansera upp minusresultatet som 
råder för detta år. Balansräkningen fastställs.  
 

§ 10 Ansvarsfrihet för styrelsen 
 Styrelsen beviljas ansvarsfrihet.  
 
§ 11 Fastställande av antalet styrelseledamöter  



Antalet ledamöter fastställs till nio (inklusive ordförande). 
 
§ 12 Fastställande av årsavgift för föreningen och arvode för styrelsen 
 Årsavgift till föreningen samt arvode för styrelsen förblir oförändrade. Nuvarande 

årsavgift är 300 kr för ordinarie medlem och 150 kr för studerande/pensionär. 
Arvodet för styrelsemedlemmarna fastställs till 999 kr per år.   

 
§ 13 Val av styrelseordförande 

Satu Turunen-Taheri sitter kvar som ordförande och väljs om 2017. 
 

§ 14 Val av ledamöter och suppleanter för dessa 
Omval: Mia Gårdhagen, vice ordförande, Daniel Vigertsson, hemsideansvarig och 
Pennie Hertzman, tidningsansvarig, alla väljs om på 2 år. 
 
Nyval: valberedningen förslår Henrietta Nilsson och Elisabet Sundewall Thorén. 
Båda väljs in i styrelsen på 2 år. 

 
§ 15 Val av revisorer och suppleanter för dessa 

Revisorer Carina Rickeberg och Therese Söderqvist, väljs in på 2 år. 
 

§ 16 Val av ledamöter för valberedningen 
Heike von Lochow och Cecilia Marcus väljs in på 2 år, en vakant plats lämnas som 
suppleant. 

 
§ 17 Förslag från styrelsen 

1. Proposition revision av stadgar.   
Petra Herrlin presenterade det nya stadgeförslaget. Utifrån fråga från medlem 
klargörs varför man valt att utlysa ett extra årsmöte inför ett andra beslut av 
stadgeändringen, snarare än att detta ska ske på nästa ordinarie årsmöte. Ingen 
medlem har inför detta ordinarie årsmöte inkommit med synpunkter på 
stadgeförslaget, varför det inte finns något skäl till att dra ut på beslutsprocessen i 
onödan. 
Annan medlem efterfrågar klargörande av tidigare sammanfattning av de viktigaste 
förändringarna som gjorts i det nya stadgeförslaget. Detta görs. 
 
Förslag om att skicka de nya och de nu gällande stadgarna tillsammans med 
kallelsen till det extra årsmötet som planeras till början av oktober. 
 
Stadgeändringen beslutas av årsmötet. 

 
                      Proposition om vidareutbildning.   

Petra Herrlin presenterar styrelsens tankar och förhoppningar genom att läsa 
propositionen. Årsmötet beslutar att styrelsen kan gå vidare i frågan och bilda en 
arbetsgrupp. 

 
 

§ 18 Förslag från medlemmar 
 Inga motioner har inkommit.  
 
§ 19 Övriga frågor 

Fråga kring ökat samarbete med SPAF och om de kan tänka sig ett samarbete kring 



att arrangera Rikskonferensen för audionomer 2017. Satu Turunen Taheri meddelar 
att SvAF:s styrelse har kontakt med SPAF om tänkbara orter för gemensam 
konferens 
 
Hemsideansvarig Daniel Vigertsson presenterar den nya hemsidan. 
 

§ 20 Tid och plats för nästa möte 
Då frågan om arrangörsstad för nästa års rikskonferens för audionomer ännu är 
oklar får denna fråga bordläggas. SvAf:s styrelse arbetar vidare med frågan. 
 
Extra årsmöte för att klubba igenom stadgeändring fastställs till den 1 oktober 
2016. Plats meddelas senare. 
 

§ 21 Mötet avslutas 
 Reza Zarenoe tackar för mötet och avslutar.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

….....................................  …..................................... 
Reza Zarenoe   Pennie Hertzman 
Mötesordförande  Mötessekreterare 
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Maria Hoff   
Justerare    

 

 

 

 

 

 

 


