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BOS årsmöte den 28 maj 2OO9 för Borneo Orangutan
Survival Sweden

Medverkande
Jakoblind - ordförande
Ulrika Lamberth -vice ordföranade
Ulf  larvin-kassör
Emma Pernald
IJHFJeäi{l
Mi lo Dahlmann
Jonas Walhström
Perni l la Svenberg
Petter Kringberg
Johan Palm

Frånvarande
Dilba Demirbag

Ärenden
5 1. Val av mötesordförande, mötessekreterare och två
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5 2. Att årsmötet behörigen utlyst
5 3. Godkånnande av dagordningen
$ 4. Fastställande av röstlängd
$ 5. Styrelsens verksamhetsberättelse för föregående
$ 6. Styrelsens ekonomiska berättelse
$ 7. Revisorernas berättelse med förslag om
styrelsen för det granskade verksamhetsåret
$ B. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
$ 9. Fastställande av budget för det nya året
I 10, Medlemmarnas förslag ("motioner")
5 11. Val av styrelse

justeringsmän

ansvarsfrihet eller inte skall beviljas

ar

medlemsavgiftens storlek



I

5 12. Val av revisorer
$ 13. Val av valbredningen
$ la. (punSr man beslöt att sätta upp på dagordingen vid mötets början) ,
$ 15. diskussion om föreningens verksamhet
$ 16. övriga frågor

$1 Val av ordförande, mötessekreterare och Wå justeringsmän.

Jakob Lind valdes till ordförande, Pernilla S till sekreterare, Ulrika och Emma till
justeringsmän

5 2. Att årcmötet behörigen utlyst
Ja

$3 Dagordningen godkändes
Ja

$ 4. Fastställande av röstlängd
Ja, se närvaro lista

5 5. Styrelsens verksamhetsberättelse för föregående år
Finns nedtecknad i årsredovisningen. Ja, godkänd

$ 5. Styrelsens ekonomiska berättelse
Ja den bl ir godkänd.
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$ 7. Revisorns berättelse med förslag om ansvarsfrihet eller inte skall
beviljas styrelsen för det granskade verksamhetsåret
Styrelsen har inte handlat i strid med föreningens stadgar. Revisorerna tillstryker
ansvarsfrihet. Viktigt att vara obseruant på Sff regler för att behåtla kontot. Framgå
tydlig hur man uppfyller sitt ändamå|.
Intä ktredovisningen. Kostnaderna.

8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
rsmötet bevi lja r a nsva rsfri h et för styrelsen.

$ 9. Fastställande av budget f<ir det nya året inkl medlemsavgiftens storlek
Ja budgeten fastställs och medlemsavgiften blir densamma som för 2008.

5 10. Medlemmarnas förslag ("motioner")
Det fanns inga motioner att gå igenom.

S 11. Val av styrelse
Förslag ligger att välja Dilba Demirbag eftersom Milo Dalhmann av avgår. övriga
ledamöter sitter kvar dvs Jakob Lind, Ulrika Lamberth, Ulf Jarvin, Emma pernald och
Jonas Wahlström.

g f2. Val av revisorer
Sittande, Johan Palm och Jochum Ejlertsson, väljs

g f3. Val av valbredningen
Arne V[ise, Mirja Hjelm
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5 14. Orfier man beslöt att sätta upp på dagordingen vid mötets biirjan)
Inga

S f5. Diskusi,on om föreningens verksamhet
Titta på möjligheten att ta frarn en orangutangstory och följa denna. Be folk att
hjälpa isut denna unge oclt rädda den från döden. Focusera på individer.

5 f6. ösriga frågor
Tack till Johan , Petter och Pernilla.

Justeringens tid och plats:_20O9-06-0p, St

Sekreterare:
Pernilla Svenberg

Justerare:
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