
PROTOKOLL fört vid årsmöte 2012-03-31 för

stödföreningen Hopp för Barn i Etiopien (HBE)

Plats: Bergsjöns församlingshem, Göteborg

Närvarande:
24 personer, varav 22 föreningsmedlemmar och 2 övriga

Följande föreningsmedlemmar var närvarande:
Kerstin Andersson, Annar Aas, Sara Blom, Birgitta Brorsson, Eva Forssell-Aronsson, Elina Edler,
Britt Franzén, Nanna Franzén, Iréne Ivarsson, Olle Jacobson, Britt-Marie Jacobson,
May Kristing Heldal, Kersti Karlsson, Björn Lenberg, Hans Nordlander, Margaretha Norefors, 
Nils-Erik Olofsson, Inga Olofsson, Tobias Olofsson, Paul Persson, Ella Segerlind, Louise Wetterlund.

1. Inledning
Föreningens ordförande, Birgitta Brorsson, hälsade de närvarande välkomna och öppnade formellt 
årsmötet.

2. Val av ordförande, sekreterare och justeringsman för mötet
Till ordförande valdes Eva Forssell-Aronsson.
Till sekreterare valdes Hans Nordlander.
Till justeringsman valdes Olle Jacobson.

3. Godkännande av kallelsen till årsmötet
Kallelsen till årsmötet godkändes.

4. Fastställande av föredragningslista och röstlängd
Föredragningslistan godkändes.
Röstlängden, bestående av 22 röstberättigade, fastställdes.

5. Styrelsens årsredovisning för 2011
Årsredovisningen omfattar 
- verksamhetsberättelse
- ekonomisk redovisning bestående av förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning med 
tilläggsupplysningar.
Louise Wetterlund redogjorde för föreningens verksamhet för år 2011 utifrån verksamhetsberättelsen, se 
bilaga 1.
Den ekonomiska redovisningen för 2011, se bilaga 2, föredrogs av Britt Franzén, föreningens kassör.
Året slutade med ett överskott mot budget på totalt 80633 kr.
Överskott på 80633 kr balanseras i ny räkning. Det ackumulerade överskottet utgör därefter
403178+80633=483811 kr.

En fråga från årsmötet ang. skatteavdrag för gåvor redovisas under p. 12.

6. Revisionsberättelse
Britt Franzén föredrog revisionsberättelsen, se bilaga 3, upprättad av revisor Eskil Jonsson.
På förslag av revisor beslöt årsmötet att fastställa förvaltningsberättelse, resultaträkning och 
balansräkning för föreningen, se bilaga 2.
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7. Ansvarsfrihet
Årsmötet beslöt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011 i enlighet med förslag från 
revisor.

8. Val av ledamöter och ersättare till styrelsen
Valberedningen, genom Hans Nordlander, presenterade valberedningens förslag.

På valberedningens förslag beslöt årsmötet att antalet ordinarie ledamöter för 2012 ska vara 6.
Enligt föreningens stadgar ska antal ordinarie ledamöter vara 5-7.
Till ordinarie styrelseledamöter valdes Birgitta Brorsson (2 år), Louise Wetterlund (2 år), Svante 
Annerhult (2 år) och Kersti Karlsson (1 år). Till ersättare valdes Eva Forssell-Aronsson (1 år).

Styrelsens övriga ordinarie ledamöter under 2012 är Annar Aas och Paul Persson, medan Sarah 
Kristjánsdóttir är ersättare.

9. Val av revisor och revisorsersättare
Till ordinarie revisor valdes Eskil Jonsson (1 år).
Till revisorsersättare valdes Martin Stenvall (1 år).

10. Val av valberedning
Till valberedning för 1 år valdes Per Edler, Berit Sunnanhed och Hans Nordlander (sammankallande).

11. Fastställande av medlemsavgift för verksamhetsåret 2012 och eventuella medlemsfrågor
Årsmötet beslöt om oförändrad medlemsavgift för 2012, dvs. 150 kr/person och 250 kr för familj. 

Föreningens ordförande, Birgitta Brorsson, hade nöjet att välkomna följande nya medlemmar:
Iréne Ivarsson, Linköping 
Inga Olofsson, Gränna
Tobias Olofsson, Göteborg

12. Godkännande av verksamhetsplan för verksamhetsåret 2012 
Louise Wetterlund presenterade styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2012, se bilaga 4.
Årsmötet beslöt att godkänna styrelsens förslag till verksamhetsplan för verksamhetsåret 2012.

Några frågor från årsmötet om verksamhetsplanen:

På en fråga om HBE:s roll i förhållande till WSG/HCE svarade Paul Persson att styrelsen arbetar med 
att fastslå HBE:s roll i sammanhanget.

Britt Franzén redogjorde för diskussioner i styrelsen angående skatteavdrag för gåvor till HBE.
Styrelsen avvaktar i denna fråga då kostnader för inträde och årliga kostnader till Skatteverket och krav 
på utökad administration gör det tveksamt om HBE bör utnyttja denna möjlighet.

Birgitta Brorsson, som nyligen besökt Etiopien och WSG/HCE,
- gav en kort rapport  om vad som pågår inom WSG/HCE och 
- ansvarsområden för HBE och andra bidragsgivare. 

13. Fastställande av budget för räkenskapsåret 2012
Britt Franzén presenterade styrelsens förslag till budget för 2012, se bilaga 5.
Årsmötet beslöt att godkänna styrelsens förslag till budget för räkenskapsåret 2012.
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14. Motioner
Inga motioner hade lämnats.

15. Övriga frågor
2011 års styrelse avtackade Britt Franzén för hennes arbete i styrelsen.
Birgitta Brorsson tackade Bergsjöns församling, som upplåtit sina lokaler.

16. Avslutning
Mötesordförande tackade de närvarande och förklarade årsmötet avslutat.

Ordförande                                          Sekreterare                                          

Justeringsman

Bilagor

Bilaga 1 Verksamhetsberättelse för år 2011

Bilaga 2 Förvaltningsberättelse 2011, Resultaträkning 2011, Balansräkning 2011 och med tilläggsupplysningar

Bilaga 3 Revisionsberättelse för 2011

Bilaga 4 Verksamhetsplan 2012

Bilaga 5 Budget 2012
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