PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTE I CAPES 2020-09-28

Videomöte via Microsoft Teams som leddes av Emmeli Johansson.
Närvarande: Anca Chimou, Jill Frejdeborn, Jorge Gálvez Paz, Yvonne Hedman,
Emmeli Johansson, Anna Lorentzon, Soledad Miguel, Manuela Toscano Salvador
och Ann-Christin Zachrisson.

§1

Till ordförande för årsmötet valdes Soledad Miguel och till sekreterare
Ann-Christin Zachrisson.

§2

Till justeringsperson valdes Anna Lorentzon.

§3

Dagordningen fastställdes.

§4

Mötet bekräftades vara stadgeenligt utlyst.

§5

Kassören Jill Frejdeborn framlade den ekonomiska redovisningen samt
revisorernas berättelse. Revisorerna föreslog att styrelsen skulle beviljas
ansvarsfrihet. Verksamhetsberättelsen, som har skickats ut till samtliga,
godkändes.
Kontots saldo dagens datum: 5952,96 kr

§6

Fastställdes förslaget till resultat och balansräkning.

§7

Årsmötet beslöt att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 20192020. Styrelsens medlemmar deltog inte i beslutet.

§8

Årsavgiften som medlemsföreningarna ska betala för kommande
verksamhetsår fastställdes till 3500 kr/förening.

§9

Förslag till budget för verksamhetsåret. Kassören föreslog följande
budget:
Årsavgift till FIAPE

inkluderar åren 2019, 2020, 2021

1650 kr

Avgifter Plusgirot

1500 kr

Kostnader för CAPES styrelsemöten, resa och logi

5000 kr

Lätt förtäring vid årsmötet samt resor till årsmötet

1000 kr

Zoom-möten se §14 och reserv för fler digitala möten

3000 kr

Summa: 12150 kr
Fastställdes förslag till budget.
§10

Valberedningen presenterade sitt förslag till styrelse för kommande
verksamhetsår och årsmötet beslutade enligt förslaget.
Till ordförande, vice ordförande och kassör valdes:

§11

§12

Ordförande: Soledad Miguel

(SPLF)

Vice ordförande: Anca Chimou

(APEOS)

Kassör: Jill Frejdeborn

(SPLF)

Till ordinarie styrelseledamot valdes:
Manuela Toscano Salvador

(APEOS)

Till suppleant valdes Ana Eves

(APEOS)

Valberedningen presenterade sitt förslag till revisorer för nästa
verksamhetsår och årsmötet beslutade enligt förslaget.
Till revisorer omvaldes

§13

Astrid Mellbom

(SPLF)

Gerard Sager

(APEOS)

Till valberedning valdes:
Jorge Gálvez Paz

(sammankallande)

Ann-Christin Zachrisson

suppleant

(SPLF)
(SPLF)

Valberedningen bör utökas med en ordinarie ledamot från APEOS.
§14

Beslöts att, liksom tidigare, ingen ersättning ska utgå för styrelsens
arbete. Faktiska kostnader ska ersättas mot kvitto samt beslut om att
ersätta de närvarande med billigaste färdmedel eller bilersättning (inkl. pavgift och tullar) enligt gällande taxa. Beslöts att ersätta Emmeli
Johansson med 1500 kr för arbetet med detta digitala årsmöte.

§15

Inga ärenden angående CAPES har beslutats om på
medlemsföreningens årsmöte i Göteborg och i Stockholm har man ännu
inte haft årsmöte. Det äger rum den 20 oktober, ett digitalt möte.

§16

Inga motioner har inkommit till årsmötet.

§17

Övriga frågor.
1. Anca tog upp frågan ”Hur tänker vi angående minskade
medlemsavgifter i samband med pågående pandemi?” Inga fysiska
medlemsmöten har ägt rum sedan pandemins utbrott i mars och många
har inte betalat in medlemsavgiften för detta år. Jill meddelade att 2/3 av
medlemmarna hann betala före pandemin. Ska de som har betalat inte
behöva betala nästa års medlemsavgift? Funderingar kring detta får
styrelserna i de två medlemsföreningarna fortsätta via digitala möten
eller via mejl.
2. Tid för ämnesföreningar att söka bidrag från Skolverket fr.o.m 1
oktober och en månad framåt. Jill och Soledad gör ansökan och får vi
pengar ska de fördelas lika mellan våra två föreningar.
3.FIAPE. Anca åtog sig att hålla kontakten med FIAPE och representera
våra spansklärarföreningar i Sverige.
4. APEOS fick information om SPLFs digitala möten under hösten. Ainoa
Polos mycket uppskattade ”Ideas para llevar el Camino de Santiago al
aula” den 12 september och det kommande fortbildningstillfället i
november med Mía Salazars dokumentär ” En medio de la nada”.

§18

Mötet avslutades. Soledad tackade för samarbetet.

Stockholm 2020-09-28
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