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Medverkande
Jakoblind - ordförande
Ulrika Lamberth -vice ordföranade
Ulf larvin-kassör
Emma Pernald
IJHFJeäi{l
Milo Dahlmann
JonasWalhström
PernillaSvenberg
Petter Kringberg
Johan Palm
Frånvarande
Dilba Demirbag
Ärenden
5 1. Val av mötesordförande, mötessekreterare och två justeringsmän

5 2. Att årsmötetbehörigenutlyst
av dagordningen
5 3. Godkånnande
4.
Fastställande
av
röstlängd
$
5.
Styrelsens
verksamhetsberättelse
för föregåendea r
$
6.
Styrelsens
ekonomiska
berättelse
$
berättelsemed förslagom ansvarsfriheteller inte skall beviljas
$ 7. Revisorernas
styrelsenför det granskadeverksamhetsåret
$ B. Beslutom ansvarsfrihetför styrelsen
av budgetför det nya året
medlemsavgiftens
storlek
$ 9. Fastställande
förslag("motioner")
I 10, Medlemmarnas
5 11. Val av styrelse

5
$
$
$
$

12. Val av revisorer
13. Val av valbredningen
la. (punSr man beslötatt sätta upp på dagordingenvid mötets början),
15. diskussionom föreningensverksamhet
16. övriga frågor

$1 Val av ordförande, mötessekreterare och Wå justeringsmän.
JakobLindvaldestill ordförande,PernillaS till sekreterare,Ulrikaoch Emmatill
justeringsmän
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5 2. Att årcmötet behörigen utlyst
Ja
$3 Dagordningen godkändes
Ja
$ 4. Fastställande av röstlängd
Ja, se närvarolista
5 5. Styrelsens verksamhetsberättelse för föregående år
Finnsnedtecknadi årsredovisningen.
Ja, godkänd
$ 5. Styrelsens ekonomiska berättelse
Ja den blir godkänd.
$ 7. Revisorns berättelse med förslag om ansvarsfrihet eller inte skall
beviljas styrelsen för det granskade verksamhetsåret
Styrelsenhar inte handlati strid med föreningensstadgar.Revisorerna
tillstryker
ansvarsfrihet.Viktigt att vara obseruantpå Sff regler för att behåtlakontot. Framgå
tydlig hur man uppfyllersitt ändamå|.
Intäktredovisningen.
Kostnaderna.
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8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
rsmötet bevilja r ansvarsfrihet för styrelsen.
$ 9. Fastställande av budget f<ir det nya året inkl medlemsavgiftens storlek
Ja budgetenfastställsoch medlemsavgiften
blir densammasom för 2008.
5 10. Medlemmarnas förslag ("motioner")
Det fanns inga motioneratt gå igenom.
S 11. Val av styrelse
Förslagliggeratt välja DilbaDemirbageftersomMilo Dalhmannav avgår. övriga
ledamötersitter kvar dvs JakobLind, UlrikaLamberth,Ulf Jarvin,Emma pernaldoch
JonasWahlström.
g f2. Val av revisorer
Sittande,JohanPalmoch JochumEjlertsson,väljs
g f3. Val av valbredningen
Arne V[ise,Mirja Hjelm
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5 14. Orfier
Inga

man beslöt att sätta upp på dagordingen vid mötets biirjan)

S f5. Diskusi,on om föreningens verksamhet
Titta på möjlighetenatt ta frarn en orangutangstoryoch följa denna. Be folk att
hjälpa isut denna unge oclt rädda den från döden. Focuserapå individer.
5 f6. ösriga frågor
Tack till Johan , Petter och Pernilla.
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Justeringenstid och plats:_20O9-06-0p,
Sekreterare:
PernillaSvenberg
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