Föreningen Palmeras Vänner Årsmöte 24 mars 2013
Närvarande: Carolina De Maio, Sara Rydwik (tom punkt 17), Gunilla Åström, Joakim
Davidsson, Sten-Ivan Bylund, Amelia Ramirez de Bylund, Britta Boström (from punkt 6),
Anita Nilsson Röjning, Jan Sondér, Birgit Jessen, Ulrika Kenney-Wallbing, Gabriella Åström,
Helena Eidlitz, Maria Palselius, Therese Ydremark samt Helene Lillienwall (ej medlem och
därmed ej röstberättigad).
1. Val av mötesordförande och mötessekreterare
Maria Palselius väljs till mötesordförande och Therese Ydremark till mötessekreterare.
2. Val av person som jämte ordförande skall justera årsmötesprotokoll
Jan Sondér väljs till justerare.
3. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs.
4. Fastställande av röstlängd
14 personer av de närvarande är medlemmar och är därmed röstberättigade.
5. Frågan om årsmötet är behörigt utlyst
Mötet godkänns som behörigt utlyst.
6. Behandling av verksamhetsberättelse 2012
Britta deltar på mötet från denna punkt och detta förs till röstlängden.
Helena Eidlitz föredrar verksamhetsberättelsen.
En felaktighet noteras i och med att FRU:s tidigare namn anges. Det korrekta namnet är
Föreningen för Rehabilitering och Utveckling.
En felaktighet vad gäller bidrag som kommit in under året är att det bidrag som i
verksamhetsberättelsen uppges ha inkommit från Amelia och Sten-Ivan Bylund
egentligen kommer från företaget S-I Bylund.
En felaktighet i den ekonomiska delen av verksamhetsberättelsen noteras i det att det
uppges att föreningen skickat över 20 00 kr av egna medel. Korrekt uppgift är 15 000 kr.
Verksamhetsberättelsen fastställs med ovanstående noteringar och läggs till
handlingarna.
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7. Fastställande av resultat och balansräkning
Resultat och balansräkningen fastställs.
8. Revisorernas berättelse
Föreningens internrevisor läser upp revisorernas rapporter. Revisor Åke Persson liksom
föreningens revisor Jan Sondér föreslår styrelsen ansvarsfrihet och rapporterna läggs till
handlingarna.
9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för 2012.
10. Val av ordförande (mandattid ett år)
Carolina Bastigheit och Sara Rydwik ingår i valberedningen.
Klara Stintzing väljs till ordförande av årsmötet.
11. Val av ordinarie styrelseledamöter (mandattid två år)
Agnes Duregård (nyval) väljs till ordinarie leamot. Helena Eidlitz, Ulrika Wallbing,
Gabriella Åström, Maria Leyva Anderberg, Charlotte Svensson och Therese Ydremark är
ordinarie ledamöter och har ett års återstående mandattid.
12. Fyllnadsval av styrelseledamöter (mandattid ett år)
Inget fyllnadsval.
13. Val av styrelsesuppleanter (mandattid ett år)
Britta Boström (omval), Carolina Demaio (nyval), Camilla Pettersson (nyval),
Anabelí Días (nyval) väljs till styrelsesuppleanter.
14. Val av revisorer och revisorsuppleant (mandattid ett år)
Åke Persson väljs till auktoriserad revisor, Jan Sondér till föreningens revisor och Maria
Palselius till revisorsuppleant.
15. Val av valberedning (mandattid ett år)
Sara Rydvik (sammankallande), Carolina Bastigheit och Joakim Davidsson väljs till
valberedning.
16. Inkomna motioner
Inga motioner har inkommit.
17. Fastställande av verksamhetsplan 2013
Förslag att lägga till uppdatering på Facebook på punkt 3; Information, där uppdatering
av hemsidan omnämns.
Förslag att under Vår ekonomi – Intäkter, skilja på administrativa kostnader och
föreningens kostnader i Sverige.
Verksamhetsplan för 2013 fastställs med tillägg av förslagen ovan.
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18. Fastställande av budget 2013
Röstlängden korrigeras då Sara Rydvik avviker från mötet före beslut.
Förslag på ny post för besök från Piña Palmera; 15 000 kronor.
Förslag att byta posten `Informationsmöten´ till ´Övrig informationsverksamhet` och
höja denna post till 4000 kr.
Korrigering; Svensk insamlingskontroll ska skrivas ut, den tidigare förkortningen används
inte längre.
Budget för 2013 fastställs och ökar i enlighet med förslag ovan till 84 300 kr.
19. Beslut om medlemsavgift för föreningen
Medlemsavgiften bestäms inför 2014 höjas till 150 kr.
20. Övriga frågor
Kostnaden för Palmbladet (tryck och utskick) utgör en stor del av budget nu när
föreningen står för detta. Mötet uppmanar styrelsen att fundera vidare på digitalisering
av Palmbladet.
Förslag gavs om att följa upp sambandet mellan utskicksdatum för Palmblad och
inkomna gåvor. Skillnad i år när vi skickar digitalt till fler och fler? Styrelsen uppmanas
följa upp till nästa år.
Styrelsen uppmuntras även att uppdatera information på hemsidan och via Facebook
mer aktivt. Aktivister välkomnas att engagera sig i detta.
Information om supporterklubb till den basketklubb som startade inom ramen för Piña
Palmera, men som nu är egna och har egen förening. Supporterklubben har en
Facebook-grupp kallad Supporterklubben Costa Oaxaca och vill gärna ha mer kontakt
med Palmeras vänner.
21. Mötet avslutas
Mötet förklaras avlutat.
Efter mötet visade Ulrika och Gella bilder och berättade senaste nytt från Piña Palmera.
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Mötesordförande, datum

Justeras, datum

Maria Palselius

Jan Sondér

Mötessekreterare, datum

Therese Ydremark
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