
1/2-3 

Fredsbaskrarna Stockholm 
Protokoll fort vid arsmotet 2019 (verksamhetsar 2018), 

Fredsbaskrarna Stockholm (802466-7340) 
Torsdagen den 7 mars 2019, 

Drottning Victorias Orlogshotel, Stockholm 

1. Motets oppnande. Poreningens ordforande Kjell Johansson oppnade motet, 
halsade alla valkornna samt utlyste en tvst minut for kamrater som ej langre ar 
med oss. 

2. Fraga om motets stadgeenliga utlysning. Kjell Johansson redogjorde for kraven 
enligt stadgarna och Arsrnotet forklarades vara stadgeenligt utlyst. 

3. Faststallande av rostlangd. Narvarande 18 ordinarie medlemmar och en 
Stodmedlern. Narvarofortecknlngen beslutades vara rostlangd. Inga fullmakter 
hade lnlarnnats. 

4. Faststallande av dagordning. Utsande dagordning upplastes och faststalldes. 
5. Val av ordforande for motet. Arsmotet utsag Jeanette Widen att leda arsmotet. 
6. Vai av sekreterare for motet. Arsmotet utsag foreningens sekreterare Ferike 

Pasthy till sekreterare. 
7. Val av tva protokolljusterare tillika rostraknare. Arsmotet utsag Anette Morin 

och Tomas Tall berg att jamte motesordforanden justera dagens protokoll samt 
att vid behov vara rostraknare. 

8. Verksamhetsberattelse. Kjell Johansson laste den av styrelsen avlarnnade 
Verksarnhetsberattelse, vilken lades till handlingarna. 

9. Ekonomisk berattelse. Kassoren Toiwe Noren redovisade foreningens 
Ekonomiska Berattelse, med tlllhorande Balans- och Resultatrapport, vilka 
godkandes och lades till handlingarna. 

10. Revisorernas berattelse. Revisorn Jeanette Widen taste revisorernas 
berattelse, vilken lades till handlingarna. 

11. Fraga om ansvarsfrihet for styrelsen. Arsmotet beviljade styrelsen ansvarsfrihet 
for verksarnhetsaret. 

12. Behandling av propositioner. Den av styrelsen avlarnnade forslaget avseende 
styrelsearvode pa kr 6 000 (inkl. arbetsgivaravgifter) godkandes, Beloppet 
f6rdelas enligt styrelsens eget tyckande. Samt att arvodesfragan skall forberedas 
for att inkluderas i kommande revision av stadgarna. 

13. Behandling av motioner. Den av Goran Larsson lnsanda motionen med yrkande 
om att arsmotet 
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1) ger styrelsen i uppdrag att arbeta for att utskick av information till 
medlemmarna forbattras genom breddad utskick (email, hemsida, brev, sms) 
och att inte enbart anvanda Facebook utan aven att medlemmarna far skriftlig 
information som nar alla samt; 
2) Yrkandet om att styrelsen blir mer transparanta med information om forbund 
och styrelse; 
tillstyrktes 

14. Faststallande av arsavgift. Oforandrat med kr 230. 
15. Faststallande av budget. Kass6ren Toiwe Noren redogjorde for styrelsens 
forslag till budget for det kommande verksarnhetsaret 2019. Arsmotet godkande 
forslaget med tlllagget att budgeten skulle justeras med den tidigare godkanda 
posten pa Kr 6 000 avseende arvode. 

16. Paststallende av verksamhetsplan. Kjell Johansson redogjorde for f6rslaget till 
Verksamhetsplan for 2019. Arsmotet godkande forslaget med f61jande justering 
1) Foreningen har fatt fraga fran Anders Ramnerup pa f6rbundet om att anordna 
Paraden pa Veterandagen samt att till fullo arrangers aktiviteterna pa FN-dagen. 
Forbundet skall precisera vilka aktiviteter som forvantas att arrangeras sarnt 
kostnaderna for detta och hur mycket av kostnaderna Forbundet avser att tacka. 
2) Resan till Sunne med arrangerad transport blir utan kostnad for medf6ljande 
medlemmar 
3) kongressen ar i april och ej i mars som felaktigt angivits 

17. Arenden som senast vid dagordningens faststallande forelagts motet, dock ej 
beslutsarenden. lnget hade inkommit. 

18. Val av styrelseordforande for ett ar. Kjell Johansson valdes i enlighet med 
Valberedningens forslag till ordforande. Beslutet var enhalligt. 

19. Val av styrelseledamoter. Lina Karlsson, Toiwe Noren, Ferike Pasthy, Rose 
Marie Larsson, Anette Morin och Patric Andersson valdes i enlighet med 
Valberedningens forslag. 

20. Val av suppleanter for ordinarie styrelseledamoter. Enligt stadgarna kravs inga 
styrelsesuppleanter, varfor punkten larnnades utan atgard. 

21. Val av en revisor for ett ar. Till revisor for en period av ett ar utsags Jeanette 
Widen i enlighet med Valberedningens forslag, I egenskap av rollen som 
ordforande for motet deltog Jeanette Widen ej i detta beslut. 

22. Val av en revisorsersattare for ett ar. Till revisorssuppleant utsags Lisa 
Mobrand i enlighet med Valberedningens forslag. 

23. Val av valberedning for ett ar. Till Valberedning utsags Tommy Lohr 
(sammankallande) och Ulf Husen, 

24. Ovriga fragor. lnget anrnalt. 
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25. Motets avslutning. Ordforanden tackade narvarande medlemmar for visat 
intresse och avtackade darefter avgaende stvrelseledarnoter Harry Lantz, Stefan 
Lindahl och Hakan Halvardson for deras engagemang samt avslutade arsrnotet. 
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