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Protokollför BOSSwedenårsmöteden 26 mai 2010
PlaF: Sveavägen9, Stockholm
Medverkande
JakobLind - ordförande
Ulrika Lamberth-vice ordföranade
EmmaPernald
PernillaSvenberg
JohanPalm
KayanYau
Ann-Christine Axelsson
Mirja Hjelm
MarieHörnström
JosefineFors
PetraNilsson
KarinSöderqvist
Ir6ne Bernhardssson
UllaAlm
Anna Linn6aPersson
JennieLarsson
MathiasByström
Frånvarande
DilbaDemirbag
JochumEljertsson
JonasWalhström
Arne Weise
Ulf Jarvin
LisaEkdahl
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Ärenden
justeringsmän
G 1. Val av mötesordförande,mötessekreterareoch två
utlyst
behörigen
5 Z. ntt årsmötet är
av dagordningen
5 3. Godkännande
av
$ 4. Fastställande röstlängd
år
6 s. styrelsens verksamhets6erättelseför föregående
berättelse
ekonomiska
5 e. Styrelsens
eller inte skall beviljas
ö i. nå"iir.Lrnur beråttelsemed förslag orn ansvarsfrihet
åtyrelsenför det granskadeverksamhetsåret
$ B. Beslutom ansvarsfrihetför styrelsen
medlemsavgiftensstorlek
ö g. F"rtutällandeav budget ftir det nya året inkl
förslag ("motionerJ
5 fO. FleOtemmarnas
stYrelse
Val
av
11.
$
5 12. Val av revisorer
5 13. Val av valbredningen
vid mötets början)
i f+. (punkter man OegOtatt sätta upp på dagordningen
verksamhet
e f S. Oisfussionom föreningens
6 ro. tivriga frågor
miitessekteterare och tr;å iusteringsmän
L Val av mötesordfiirande'
Jakob Lind ordförande, mötssekretare Pemilla Svenberg, Josefine Fors och Jennie
Larssonjusteri ngsPersoner
2. Att årcmötet är behörigen utlYst
3.Godkännande av dagordningen
Ja
4. Fastställande av röstlängd
Ja, se närvarolista
5. Styrelsens verksamhetsberättelse för förcgående år
pernillaSvenberggick igenom föreningensverksamhet under 2009 baseratpå
förvaltningsberåttelsen.BOSSverigeblir närmare knutna till BOSGlobal.
6. Slyrelsens ekonomiska berättelse
Vå* ååf är att samla in pengarför aktiviteter på Borneo.BOShar 90000 konto och
därmed skall vi skicka minst 75o/oav intäkterna till ändamålet.Under 2009 så
samladesL 2& 733 kr insamladein varav 977 368 kr har skickat till BOSpå Borneo.
Eftersomvi har skickat lite mer pengar till Borneoän vad vi hade råd med blev 2OO9
års resultat minus 69 664 kr. Styrelsenhar gjort en bedömningav kostnadernaoch
kommit fram till att denna förlust är acceptabel.Självklart är det långsiktigamålet år
att föreningeninte skall gå med förlust.
Föreningenkommer att klara målet på 75o/oav intäkter som åndamålskostnaderoch
därmed vara i linje med SFI (Svensk Insamlingskontroll)regler. Hopp från BOS
global är att BOSSverigefördubblar sina intäkter under 2O1O.
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7, Revisorernas berättelse med förslag om ansvarsfrihet eller inte skall
bevilias swrclsen för det granskade verksamhetsåret.
förvaltningi enlighetmed
i"n"tipåfr tiar gått igenomhandlingarnaoch,.styrelsen
qod revisorsseOi Sveiige. Enligt revisorernaså är förvaltningsrappoftenupprättad
och styrelseninte har agerat i strid med föreningens
åniigt årsredovisningslågen
att årsmötet sliall godkännaårsredovisningoch
tillstryker
revisöreria
stadlar varför
bevilja styrelsenmedlemmaraniva rsfrihet för räkenskapsåret.
är avlämnat den 26 maj av Johan Palm och Jochum Eljertsson.
Reviåionsberättelsen
8, Bestut om ansvarcfrihet för styrelsen
ÄL.O-t"t U*iOt utt bevilja styrelsensmedlemmaransvarsfrihetför räkenskapsåret.
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9. Fastställande av budget för det nya året inkl medlemsavgiftens storlek
Årsmötet beslöt att fastställaföreslagenbudget enligt bilaga.
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Efter förfrågan från föreningensmedlemmarså beslutadesatt inför nästa årsmöte
skall sittanåe och nya styrelseledamöterpresenterasmed koftare beskrivningoch
skickastill medlemmarna.
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1O. Medlemmarnas förclag ("motioner")
Inga motioner hade inkommit till årsmötet.
11. Val av stYrelse
Förslagpå nyä styrelsemedlemmarfrån valberedningenvar Lisa Ekdahlsom
ordinaiie ledamot och Ann-ChristineAxelssonsom suppleant.Dilba Demirbagoch Ulf
Jaruinavgår ur styrelsenoch valberedningenföreslogomval av Jakob Lind
(ordförande),Ulrika Lamberth(vice ordförande),Emma Pemald(ledamot) och Jonas
Wahlström(ledamot).
Styrelsen meddeladeforeningsmedlemmarnaattde skulLgvilja konplettera med en
ekonom eller jurist. Jenniela]rsson(revisor) kandiderartill styrelsenefter förfrågan
bland närvarandemedlemmar.

Årsmötet beslutadeom omval enligt valberedningensförslag samt nyval av Lisa
Ekdahl.Ann-ChristineAxelssonoch Jennie Lårsson.
12. Val av revisorer
Johan Palm och Jochum Eljertssonvaldes till revisorer
13. Val av valberedning
Årsmötet beslutadeatt Mirja Hjelm och Arne Weisesitter kvar i valberedningen.
Lfl.(punkter man beslöt sätta upp pä dagordningen vid mötets )
fOrÄäingensäljer s.k. webfrimärkenvia hemsidanoch hur man går tillvägaför att
köra dessaförklaradesnårmare.
Frågaom det fanns möjlighet att resa,till Borneooch besökasin orangutan.Svar nej,
inte till sin orangutangmen man kan åka som frivillig via organisationenVOX och
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hjälpa till och planteraträd bl. a. Mer informationom detta finns hos
generalsekreteraren
'
15. Diskussion om föreningens verksamhet
Internationelltsamarbetemed BOSGlobalförklaradeslite närmare.Tanken är att via
paraplyorganisationenBOSGlobalkommer ett antal nationellaBOSorganisationer,
inklusiveBOSSweden,att arbeta tillsammanspå ett mycket nårmare sätt för att se
likadan ut, prata likadant och säUasamma produKer som leder till att kostnaderna
gåi nea och insamlingenblir större till förmån för orangutangernaoch regnskogen.
16. övriga frågor
Inga övriga frågiortogs upp på årsmötet.
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Jakob Lind - Ordförande
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