Årsstämmoprotokoll fört vid årsstämma med Forum Östersjön allmännyttig förening med
organisationsnummer 802453-9838 den 20 maj 2017 vid Vamlingbo Prästgård.

Närvarande:
Enligt bifogad närvaroförteckning.
§ 1 Ordförande och protokollförare
Till ordförande för stämman valdes Jan Larsson.

§ 2 Protokollförare
Att föra protokoll vid mötet utsågs Göte Niklasson.

§ 3 Stämmans behörighet
Stämman förklarades sammankallad i laga ordning.

§ 4 Justeringspersoner
Till att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Harald Larsson och Anita Widén.

§ 5 Röstlängd
Beslöts att närvaroförteckning skulle gälla som röstlängd.

§ 6 Godkännande av dagordningen
Stämman godkände förelagt förslag till dagordning.

§ 7 Årsredovisning och revisionsberättelse
Föreningens ordförande Jan Larsson föredrog verksamhetsberättelsen och årsredovisningen för
räkenskapsåret 2015-01-01 — 2015-12-31.

§ 8 Revisionsberättelsen
Den avlämnade revisionsberättelsen upplästes och lades till handlingarna.

§ 9 Resultat- och balansräkning
Resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret fastställdes. Resultaträkningen visade på ett
resultat på – 11 549 kr och balansräkningen hade en omslutning på 448 032 kr.
I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman att balansera -11 549 kr i ny räkning.
Föreningen har trots detta ett positivt fritt eget kapital om 115 kronor.

§ 10 Ansvarsfrihet
I enlighet med revisorns förslag beviljades styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för det gångna
räkenskapsåret.
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§ 11 Medlemsavgifter
Stämman beslutade att medlemsavgiften för privatpersoner skall vara 190 kronor samt att avgiften
för institutionella medlemskap fortsatt skall vara 25 000 kr. Årsavgiften för företag och
organisationer skall vara 1000 kronor.

§ 12 Arvoden och kostnadsersättningar
Stämman beslöt att inga arvoden skall utgå till styrelsens ledamöter. Beslöts dock att styrelsens
ledamöter och förtroendevalda skall ersättas för utlägg och resor i samband med uppdrag och möten
relaterade till föreningens verksamheter.

§ 13 Fastställande av verksamhetsplan för det kommande verksamhetsåret
Redogjorde föreningens ordförande Jan Larsson för de nya pågående verksamheterna och de
planerade verksamheterna. Projektet ”Rädda Burgsviken” fortsätter och engagemanget är mycket
stort. Planen är att slutföra de fyra projekt som beviljats medel: havspoolen, fosforfällan, förstudien
kring fiskodlingen samt vattenprojektet.
§ 14 Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen
Beslöts att antalet ledmöter i styrelsen skall vara fem och att antalet suppleanter skall vara två.

§ 15 Val av ordförande
Valdes Jan Larsson till ordförande tiden fram till nästa årsstämma.

§ 16 Val av övriga styrelseledamöter
Till styrelseledamöter för en tid av ett år kvarstår Åsa Nilsson Berling, Sara Härstedt Carlsson samt
Bo Isberg. Till styrelseledamot för ett år omvaldes Allan Larsson och till styrelseledamot för två år
omvaldes Jan Larsson.
§ 17 Val av suppleanter
Till suppleanter i styrelsen valdes Andreas Wickman och Jenny Nordin för en tid av ett år.

§ 18 Val av revisor och revisorssuppleant
Till revisor för tiden fram till nästa årsstämma utsågs Torbjörn Lindgren och till revisorssuppleant
för tiden fram till nästa årsstämma utsågs Per-Åke Ekelöf.

§ 19 Val av ledamöter i valberedningen
Till ledamöter av valberedningen för tiden fram till nästa årsstämma utsågs Sören Larsson
(sammankallande), Carina Fredén och Monika Fröding.
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§ 20 Firmatecknare
Fastställdes att, i enlighet med föreningens stadgar, ordförande Jan Larsson, 450403-3236, ensam
tecknar föreningens firma.
§ 21 Inkomna motioner
Konstaterades att inga motioner hade inkommit till stämman.

§ 22 Övriga frågor
Diskuterades vikten av att på alla sätt försöka öka föreningens intäkter. Styrelsen fick i uppdrag att
bland annat rekrytera nya medlemmar, att vända sig till företag och organisationer. Allan och Jan
har uppdraget att föra diskussioner med tänkbara nya institutionella föreningar. Konstaterades att i
utställningen kommer att annonseras att man kan swischa en gåva till föreningen.

§ 23 Avslutning
Förklarade ordförande mötet avslutat.

Vamlingbo 2017-05-20

Göte Niklasson
Sekreterare

Jan Larsson
Ordförande

Justeras:

Anita Widén

Harald Larsson
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