Protokoll från årsmöte i Spansklärarföreningen i Stockholm 2020-10-20
Närvarande: se bifogad närvarolista
§1.

Val av ordförande och sekreterare för mötet
Årsmötet som i år hålls digitalt öppnas av Emmeli Johansson som efter att
ha hälsat alla närvarande välkomna, ger ordet till föreningens ordförande
Soledad Miguel. Soledad och Emmeli utses till ordförande och Per Lundén
till sekreterare för årsmötet.

§2.

Val av justeringsperson
Anna Lorentzon utses att tillsammans med ordföranden justera dagens
protokoll.

§3.

Fastställande av dagordning
Mötet beslutade anta förslaget till dagordning.

§4.

Justering av röstlängd
Anna Lorentzon utses till rösträknare.

§5.

Mötets stadgeenliga utlysande
Mötet finner att årsmötet utlysts i enlighet med föreningens stadgar.

§6 & 7.

Verksamhetsberättelse och revisorernas berättelse samt balansoch resultaträkning
Mötets ordförande läser upp verksamhetsberättelsen och föreningens
kassör, Jill Frejdeborn, redogör för balans- och resultaträkningen. Astrid
Mellbom läser upp revisorernas berättelse var i föreslås att styrelsen ska
ges full ansvarsfrihet.

§8.

Fråga om ansvarsfrihet
Mötet beslutar att styrelsen ska ges full ansvarsfrihet för förlupet
verksamhetsår.

§9.

Inkomna motioner
Mötet konstaterar att inga motioner inkommit till årsmötet.

§10.

Bestämmande om kostnadsersättning för styrelsens verksamhet
Mötet beslutar att inga arvoden ska utgå till styrelsens ledamöter utöver
ersättningar för utgifter.

§11.

Fastställande av årsavgift

Mötet beslutar att medlemsavgiften till föreningen ska vara oförändrad,
d.v.s. 100 kronor per år. Vidare beslutar årsmötet under denna punkt att
alla utskick hädanefter enbart kommer att ske via e-post.

§12.

Redovisning av CAPES’ verksamhetsberättelse och dess revision
Mötets ordförande redogör för CAPES’ verksamhetsberättelse och Jill
Frejdeborn läser upp revisorernas berättelse vari föreslås full ansvarsfrihet.
På CAPES´ årsmöte beviljades dess styrelse efter revisorernas
rekommendation full ansvarsfrihet.

§13.

Budget för verksamhetsåret
Efter att föreningens kassör Jill Frejdeborn kommenterat förslaget till
budget beslutar mötet att godkänna detta.

§14.

Val av styrelseordförande och kassör
Fredrika Nyström föredrar valberedningens förslag vari föreslås omval av
sittande ordförande och kassör. Mötet beslutar enhälligt att välja Soledad
Miguel till föreningens ordförande och till kassör Jill Frejdeborn.

§15.

Val av övriga styrelseledamöter
Mötet beslutar att i enlighet med valberedningens förslag att välja Jorge
Gálvez, Yvonne Hedman, Emmeli Johansson, Anna Lorentzon och AnnChristin Zachrisson till ledamöter i styrelsen.

§16.

Val av revisorer samt revisorssuppleant
Astrid Mellbom och Fredrika Nyström väljs till revisorer och Karin
Lundmark till revisorssuppleant.

§17.

Val av valberedning
Fredrika Nyström och Gunilla H. Sandström väljs till ledamöter av
valberedningen. Fredrika utses till sammankallande. Till suppleant utses
Karin Lundmark.

§18.

Övriga frågor
Inga övriga frågor behandlades. Emmeli Johansson upplyste om ett
kommande digitalt evenemang den 24 oktober. Soledad tackar deltagarna
för visat intresse och förklarar årsmötet avslutat.
Sollentuna, 20 oktober 2020
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