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Årsmöte 2020
Protokoll
Föreningens årsmöte den 15 februari kl. 11:30 i Björknäskyrkan.
Närvarande: Mikael Svensson, Linnea Eriksson, Anders Steen, Wimmo Swedberg,
Eva Sandström, Matilda Sigemo.

1. Val av ordförande, sekreterare och justeringspersoner för årsmötet.
Linnea väljs till mötets ordförande.
Mikael väljs till mötet sekreterare.
Matilda väljs till justeringsperson.
2. Fastställande av dagordning.
Mötet fastställer dagordningen.
3. Fråga om årsmötet är sammankallat på rätt sätt.
Mötet anser att årsmötet har sammankallats på rätt sätt.
4. Verksamhetsberättelse, medlemsstatistik, ekonomisk redogörelse för föregående
verksamhetsår samt revisionsberättelsen.
Linnea läste upp verksamhetsberättelsen.
Mikael läste upp delar av bokföringen och meddelade att kåren gick med 5241,10 kr
överskott år 2019. Kårens ekonomi var med andra ord god under 2019.
Revisor Eva S läste upp revionsberättelsen och tillstryker att styrelsen beviljas ansvarsfrihet.
5. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
Mötet beviljar ansvarsfrihet för styrelsen.
6. Riktlinjer för kommande verksamhetsår.
Dessa riktlinjer har antagits:
● Scoutverksamheten för barn och ungdomar ska fortsätta i oförminskad styrka.
● Inga scouter ska sluta pga. kvaliteten i verksamheten.
● Slutför arbetet med att skriva första versionerna av handlingsplaner för olika
krissituationer. Därefter ska säkerhetsarbetet fortsätta genom att säkerställa att
handlingsplanerna efterlevs och hålls uppdaterade.
● Upprätthålla de ordningsregler som ledarna tog fram under 2019.
● Alla scoutledare ska ha gått webbkursen Trygga möten.
● Alla scoutledare som inte gått kursen Ska’ut erbjuds att gå den.
● Arbeta för att rusta upp scoutstugan.
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●

Alla scouter ska ha möjlighet att vara med på en hajk per termin.
Alla scouter ska ha möjlighet att vara med på något distriktsarrangemang,
exempelvis Isbiten eller Kämpaleken.

7. Fastställande av eventuell medlemsavgift.
Mötet beslutar att behålla nuvarande årsavgift (400 kr).
8. Val av styrelsens ordförande, tillika ordförande för föreningen.
Mötet önskar att Anna Steen fortsätter som ordförande men hon har inte tillfrågats och kan
därför inte väljas.
Nuvarande vice ordförande (Linnea) får i uppdrag att tillfråga Anna om hon vill vara
ordförande. Om hon vill det så anses hon vald. Om hon inte vill vara det så ska ett extra
föreningsmöte utlysas för att tillsätta en ordförande.
9. Val av vice ordförande och kassör.
Linnea Eriksson väljs till vice ordförande.
Mikael Svensson väljs till kassör.
10. Val av revisor och en revisorssuppleant.
Eva Sandström väljs till revisor.
Posten som revisorsuppleant är vakant.
11. Val av övriga funktionärer.
Mötet väljer följande funktionärer.
“Materialare” (ansvarig för material): Anders Steen.
“ALU” (ansvarig för ledarnas utveckling): Mikael Svensson.
“Head of Security and Safety” (ansvarig för sjukvård och hälsoarbete): Wimmo Swedberg.
12. Val av två ledamöter till valkommittén.
Ingen valkommité väljs. Posterna är vakanta.
13. Val av ombud till equmenias riksstämma samt region Stockholms regionstämma.
Posterna är vakanta.
14. Val av ombud till Nacka missionsförsamlings styrelse.
Linnea väljs som ombud.
15. Val av ombud till övriga organisationer.
Inga valda.
16. Förslag/ärenden som lämnats in till årsmötet av medlemmar eller styrelsen.
Inga motioner har inkommit.

Nacka Equmenia
Värmdövägen 622
132 41 Saltsjö-Boo

Org.nr: 802505-4753
E- post: info@nackasmu.se
Webb: www.nackasmu.se

Sida 2 av 3

Nacka Equmenia, Årsmöte 2020-02-15, Protokoll

16.1. Motion om regler och riktlinjer.
Punkten stryks pga. felaktig dagordning.
16.2. Motion om uppdaterade stadgar.
Punkten stryks pga. felaktig dagordning.
16.3. Motion om medlemsavgift.
Punkten stryks pga. felaktig dagordning.
17. Övriga ärenden som årsmötet beslutar att ta upp till behandling.
17.1. Budget för 2020
Budgeten diskuterades. Budgetposter för ledarutbildningar och underhåll diskuterades lite
extra och anses vara tillräckliga.
18. Avslutning
Mötet avslutas.

15 februari 2020, Nacka.

______________________________

______________________________

Mötesordförande, Linnea Eriksson

Sekreterare, Mikael Svensson

______________________________
Justeringsperson, Matilda Sigemo
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