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Medverkande
Jakob Lind - ordförande
Ukika Larnbeft h: viregrr@anad e
Ulf Jarvin-kassör
EmmaPernald
PernillaSvenberg
PernillaJohansson
Karin Söderqvist
Äke tindahl
Frånvarande
JonasWahlström
MiloDahlmann
MattiasKlum
Ärenden
$ 1. val av mötesordförande,mötessekreterareoch två justeringsmän
5 2. att årsmötet behörigenutlyst
5 3. godkännandeav dagordningen
$ 4. fastställandeav röstlängd
g 5. styrelsensverksamhetsberättelseför föregåendeår
$ 6. styrelsensekonomiskaberättelse
$ 7. revisorernasberättelsemed förslag gm ansvarsfriheteller inte skall beviljas
styrelsenför det granskadeverksamhetsåret
$ B. beslut om ansvarsfrihetför styrelsen
4
$ 1O.fastsGllandeav budget för det nya året inkl medlemsavgiftensstorlek
$ 11. medlemmarnasförslag("motioner")
$ 12. val av styrelse
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13. val av revisorer
14. val av valbredningen
f S. (punker man beslöt att sätta upp på dagordingenvid mötets början) .
16. diskussionom föreningensverksamhet
17. övriga frågor

g1 Val av ordförande, mötessekreteare och två justeringsmän.
JakobLind valdestill ordförande,PernillaS till sekreterare,Ulf och Emmatill
justeringsmän
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S 2. Att årcmötet behörigen utlyst
Ja
$3 Dagordningen godkändes
Ja
$ 4. Fastställande av röstlängd
Ja, se närvaro lista
g 5, Styrelsens verksamhetsberättelse
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för förcgående år

Genomgångav vad föreningenhar gjort under 2OO7.
Frågorfrån medlemmarna:Högt pris på marken på Borneo.Vad är marginalerna?
Vem köper marken och vad kostar den? Genomlysningav BOSInt och BOS
Tyskland- Kan det finnas bålttre alternativ? Kan man köpa regnskog innan den
avverkas?Fråganom redovisningav pengarbåde hos Internationaloch BOSF
behöver klargörasoch redovisastill styrelsen.PernillaS tar med sig dessa
synpunKer till Internationellaårsmötet för vidare utveckling.
Tankar på samarbetemed andra organisationer. Se hur detta kan utvecklas.
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S 5, Styrelsens ekonomiska berättelse
Genomgångav den ekonomiskaberättelsen.
Frågorom kontorsmaterial,konsultarvode.Medlemmarnafick mera specificerade
uppgifter om dessatvå poster.
Föreningenhar 2 olika konton för att hålla reda på medlemsavgifter.Ett för bara
medlemsavgiferoch ett för att betala räkningar.
Det utgår inget ekonomisktstöd för styrelsen, inga representationskostnader
heller.
$ 7. Revisorns berättelse med förslag om ansvarsfrihet eller inte skall
beviljas styrelsen för det granskade verksamhetsåret
Balansresultat och resultaträkningfastställsoch årsmöte godkännerrevisorns
berättelsen
ftvrelsen ges i uppdragatt revidera den föreslagnabudgetenför 2008 och
äterkommamed en ny.
Hur skall vi redovisapengarnaför våra medlemmarnapå bästa sätt? Styrelsenskall
diskuteraeffektivitets revisionoch möjligheter att granska hur effektiv verksamh-eten
är. Hur får våra medlemmar insyn i BOSINT och ebS F revisioner? pernillaS att ta
upp detta på Cet internationellaårsmötet.

8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
rsmötet beviljar ansvarsfrihet för styrelsen.
S 10. Fastställande av budget för det nya året inkl medlemsavgiftens storlek
Styrelsenber om årsmötets mandat att revidera budgetenför 2008 och återkommer
med information.En prognoskommer alltid att innehållaosäkerhetsmoment.
Ärsmötet godkännerbudgetenmen vet att den kommer att justeras under årets lopp
och styrelsenåterkommer om detta i nyhetsbrevet.Årsmötet fastställer
medlemsavgiften
till samma beloppsom för 2007 dvs 300 kr per år och medlemeller
75 kr per månadoch adoptivförälderdår medlemskapetingår
5 11. Medlemmarnas förslag ("motioner")
Motionerpå vissa stavningsfeli stadgan gås igenom och accepteras.Nedanstående
ändringartifl stagan accepterasav årsmötet.
Paragraf6.3 korrigerasså att den innehållerpunkten9.
Till paragraf6läggs punkten5 enligt lydelsen:Årsmötetutservalberedningom 2
personersom 4 veckor före årsmötet skall lämna förslag på nya styrelseledamöter.
Arsmötetutser en sammankallande.
Till paragraf7 låggspunkten 12 enligt lydelsen."3 styrelsemedlemmar
väljs som
fedamöterpå r år och 3 ledamöterväljs på 2är."
Paragraf $8'ändrastill föjand*floreningensriiftens*apsår löper från den 1 jänuari
till den 31 december.Ärsmötetutser årligenen auktoriseradrevisoroch en
lekmannarevisorför att revideraföreningensräkenskaperoch styrelsensskötselav
föreningen.Styrelsenskassörär ansvarigför att bokföring avslutasoch överlåmnas
till externa revirorer senasteden 1 februari. Den externa revisorn skall överlämna
bokföringentill styrelsensenastden 15 mars.
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5 12, Val av styrelse
Sittande styrelsenväljs.
Fråganom styrelsen skall ha suppleanteller inte hänförstill styrelsenför fortsatt
diskussion.Eventuellha suppleantermed rösträtt.
5 13. Val av revisorer
Jochum Eiljeftssonoch Johan Palm valda som revisorer.
S 14. Val av valbredningen
PernillaJohansson,KarinSöderqvistoch Åke Lindahlväljs till valberedningen.
Sammankallande
blir Äke.
S 15. (punkter man beslöt att sätta upp på dagordingen vid mötets början)
Inga
5 16. diskussion om föreningens verksamhet
4
Tillgängliginformationom BOSINT och BOSF ekonomiskaverksamhetoch hur
pengarnaanvändshjälpertill att skapaförtroendeför föreningen.Förslagom att ha

ha mera generellfakta om orangutangerpå hemsidanpå Sumatra och länkar pa
hemsidantill andra organisationer.
5 17. övriga frågor
Ytterligaresynpunkterskickastill PernillaS via mail.

PernillaSvenberg

I

