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Protokoll årsmöte hjälptill.nu 

Protokoll för årsmöte hjälptill.nu  
 
 
11 mars 2019, 18.00 
CoSpace, Sveagatan 6, Borlänge Centrum 
 
 
 
 
§01 Mötets öppnade 
 Marion hälsar välkommen till årsmötet. 
 
§02 Fastställande av dagordning 

Årsmötet beslutade att godkänna dagordningen. 
 
§03 Fastställande av röstlängd 

En lista gick runt bordet där alla 12 deltagare skrev upp sig. 
 
§04 Val av mötesordförande och protokollsekreterare 

Möte beslutade att utse Fredrik Hagman till mötesordförande och Malin Sandberg 
som sekreterare. 

 
§05 Val av två protokolljusterare tillika rösträknare som liksom mötesordförande skall 

justera protokollet. 
Mötet beslutade att välja Outi Siltala och Camilla Hagman till justerare och 
rösträknare.  
 

§06 Årsmötets behöriga utlysande 
Årsmötet anser att årsmötet utlyst på rätt sätt och i god tid. 

 
§07 Genomgång av styrelsens verksamhetsberättelse 2018, ekonomiska redovisning för 

verksamhetsåret 2018 samt budgetförslag för 2019 
Ingående balans:  81.318,61 SEK 
Intäkter:   375.157 SEK 
Kostnader:   323.210,38 SEK 
Resultat:   51.946,62 SEK 
Balans Summa tillgångar 31 dec 2018: 132.672,73 SEK  
2018’s upplägg av ”En julklapp till alla” var mycket bättre och uppskattat av berörda 
personer. 
Mötet beslutade att godkänna verksamhetsberättelsen och den ekonomiska 
redovisningen för 2018 samt budgetförslag för 2019. 

 
§08 Revisionsberättelse 2018 

Mötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet och revisionsberättelsen lades tills 
handlingarna.  

 
§09 Genomgång av verksamhetsplanen för 2019 

Mötet beslutade att godkänna verksamhetsplanen 2019. 
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§10 Fastställande av medlemsavgifter 
Mötet beviljade att medlemsavgiften skall vara oförändrad (0sek). 

 
§11 Eventuella stadgeändringar 

Inga inkomna stadgeändringar. 
 

 
§12 Frågan om ansvarsfrihet för avgående styrelse 

Mötet hade inga anmärkningar och gav avgående styrelsen ansvarsfrihet och frågan 
lades till handlingarna. 

 
§13 Val av styrelseordförande för en tid av 1 år 
 Mötet valde Marion Salo till ordförande (1år). 
 
§14 Val av kassör för en tid av 2år 

Mötet valde Martina Bergman som kassör (2år)  
 
§15 Val av ledamot för en tid av 1år 

Mötet valde Camilla Hagman (1år) 
 

§16 Val av ledamot för en tid av 2år 
Mötet valde Carina Kaustinen (2år) 

 
§17 Val av två suppleanter för en tid av 1år 

Mötet valde Mona Hellsten och Ronja Hagfalk (1år) 
 

§18 Val av revisor för en tid av 1år 
 Mötet valde Outi Siltala till revisor (1år). 
 
§19 Val av 2 valberedare för en tid av 1år 
 Mötet valde Christina Stjernlöf och styrelsen till valberedare (1år). 
 
§20 Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag 

Inga inkomna motioner. 
 
§21 Övriga frågor 

Inga övriga frågor. 
 
§22 Årsmötet avslutas 
 Mötesordförande tackade de närvarande och förklarade mötet avslutat. 
 
 
 
 
________________________________  ______________________________ 
Fredrik Hagman   Malin Sandberg 
Mötesordförande   Mötessekreterare 
 
________________________________  ______________________________ 
Outi Siltala    Camilla Hagman 
Justerare    Justerare 
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