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Protokoll årsmöte hjälptill.nu 

Protokoll för årsmöte hjälptill.nu  
 
 
27 februari 2017, 18.30 
FEEN, Hantverkargatan 13, Borlänge 
 
 
 
 
§01 Mötets öppnade 
 Marion hälsar välkommen till årsmötet. 
 
§02 Fastställande av röstlängd 

En lista gick runt bordet där alla 13 deltagare skrev upp sig. 
 
§03 Val av mötesordförande och protokollsekreterare 

Möte beslutade att utse Diana Xhemshiti till mötesordförande och Malin 
Sandberg som sekreterare. 

 
§04 Val av två protokolljusterare tillika rösträknare (som liksom mötesordförande 

skall justera protokollet). 
Mötet beslutade att välja Mona Hellsten och Fredrik Hagman till justerare och 
rösträknare. 
 

§05 Fastställande av dagordning 
Årsmötet beslutade att godkänna dagordningen. 
 

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

 
§07 Genomgång av styrelsens verksamhetsberättelse 2016 

Mötet beslutade att godkänna verksamhetsberättelsen. Inga synpunkter. 
§08 Genomgång av den ekonomiska redovisningen för verksamhetsåret 2016 och 

budgetförslag för 2017. 
Mötet beslutade att godkänna redovisningarna efter ett uppläst meddelande 
från revisorn som påpekade att det var en liten justering som skulle göras. Den 
påverkade dock inte utfallet. Någon ifrågasatte swish-kostnader och Martina 
informerade att vår swish-kostnad är 1.50sek/swish då Stora Tuna Handelsbank 
sponsrar de resterande 1,50/swish. Årskostnaden för att ha swish är ca. 
2000sek och vi tror att det är många som tycker det är lättare att swisha än att 
sätta in på konto så vi vill fortsätta att använda swish (en dag mottog vi 
40.000sek via swish). Vi skriver alltid bägge alternativen i våra inlägg och på vår 
hemsida. 
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§09 Revisionsberättelse 
Mötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet och revisionsberättelsen 
lades tills handlingarna. 

 
§10 Frågan om ansvarsfrihet för avgående styrelse 

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

§11 Fastställande av medlemsavgifter 
Mötet beviljade att medlemsavgiften skall vara oförändrad (0sek). Man får 
driva en förening och få föreningsbidrag även om man inte tar ut någon 
medlemsavgift.  

 
§12 Eventuella stadgeändringar 

Mötet beslutade att justera följande:  
§2 Föreningen har till ändamål att genom gåvor, hjälpa lokala familjer och 
föreningar… 
§17 Medlem som önskar utträde ur föreningen går ur via gruppens Facebook-
sida hjälptill.nu… 

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

Mötet valde Martina Bergman som kassör (2år) och ledamot Carina Kaustinen 
(2år).   
För information gör Malin Sandberg sitt andra år som sekreterare samt 
Christian Kaddik sitt andra år som ledamot. 
 

§15 Val av två suppleanter för en tid av 1år 
Mötet valde Camilla Hagman (1år) samt Jennifer Jelle (1år) som suppleanter. 

 
§16 Val av revisor om en tid av 1år 
 Mötet valde Kathrine Lindkvist till revisor (1år). 
 
§17 Val av ledarmöter till valberedningen om en tid av 1år 
 Mötet valde Peter Grufman och Rune Sundqvist till valberedare (1år). 
 
§18 Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag 

Inga inkomna motioner. 
 
§19 Övriga frågor 

Vinnare i dagens lotteri: 
1:a Kryssning Tallink Silja med Galaxy Linda Carlsson 
2:a Stekpanna Jamie Oliver  Cecilia Eriksson 
3:e Två biobiljetter   Madelen Dalkvist  
Martina taggar vinnarna på Facebook samt levererar priserna. 
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§20 Årsmötet avslutas 
 Mötesordförande tackade de närvarande och förklarade mötet avslutat. 
 
 
 
 
________________________________  ______________________________ 
Diana Xhemshiti   Malin Sandberg 
Mötesordförande   Mötessekreterare 
 
________________________________  ______________________________ 
Mona Hellsten   Fredrik Hagman 
Justerare    Justerare 
 


