Protokoll för GF Finnvedens årsmöte 13 oktober 2019
§ 1 Mötet öppnas av ordförande Sofie Helgesson
§ 2 Antal medlemmar närvarande vid mötet: 7 st varav 5 från styrelsen
§ 3 Mötet har utlysts via hemsida, Facebook, Instagram och av ledare på motionspassen
§ 4 Föredragningslistan godkännes
§ 5 Val av ordförande för mötet: Sofie Helgesson. Val av sekreterare för mötet: Ingrid Gunnarsson
§ 6 Val av justeringsmän samt rösträknare: Cecilia Cerny och Jenny Bengtsson
§ 7 a) Sofie Helgesson läser upp styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
b) Martina Sandberg redogör för den ekonomiska rapporten för det senaste
verksamhetsåret. Konstaterar att resultatet visar ett underskott på ca 6000kr.
§ 8 Margareta Gustafsson läser upp revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det
senaste verksamhetsåret.
§ 9 Styrelsen beviljas ansvarsfrihet under den tid som revisionen avser
§ 10 Fastställande av medlemsavgift:
0-7 år: 200 kr/termin
8-15 år: 300 kr/termin
16-65 år: 600 kr/termin
Över 65 år: 400 kr/termin
Engångsavgift: Över 15 år: 70 kr/pass. Upp till 15 år: 30 kr/pass
§ 11 Sofie läser upp verksamhetsplan som fastställs. Martina redogör för budget för kommande år,
behöver även kommande år vara uppmärksamma på att hålla kostnader nere i den mån det är
möjligt. Utifrån det medlemsantal och den verksamhet vi planerar i dagsläget, får vi ett resultat som
är ca 8000 kr sämre än föregående verksamhetsår.
§ 12 Val av:
a) föreningens ordförande för en tid av 1 år: Sofie Helgesson
b) tre styrelseledamöter för en tid av 2 år: Omval: Ingrid
Gunnarsson och Cecilia Cerny. Kvarstående är Martina Sandberg.
c) tre styrelseledamöter för en tid av 1 år: Omval: Linda Karlsson och Jeanette
Ringberg: Nyval: Johanna Simonsson Huck.
d) två revisorer för en tid av 1 år: Margareta Gustafsson och Cecilia Rosenberg. Suppleant
Agnetha Sahlstedt. En suppleant vakant.
f) valberedning för en tid av 1 år, varav en sammankallande: Vakant. Avgående valberedning
fortsätter söka möjliga kandidater och frågan tas upp vid nästa styrelsemöte och då tas
också beslut om val.
§ 13 Inga inkomna motioner
§ 14 Övriga frågor

- Kontakt är tagen med Värnamo Hälsocenter, om möjlighet till samarbete. Ett första
möte blir i november, och representanter från föreningen blir Sofie Helgesson, Ingrid
Gunnarsson och Karin Alm.
- Frågan om vi behöver fastställa någon nedre gräns gällande medlemsavtal för att
kunna driva föreningen, lyfts. Vi kommer gemensamt fram till att inte ha någon sådan gräns,
utan istället följa utvecklingen och förändra verksamheten efter behov.
- Ett tack riktas till Jennie Axelsson för sitt uppdrag i styrelsen.
§ 15 Mötet avslutas
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