Hjärtebarnfonden Öst
Föreningsårsmöte den 16 mars 2019

Hjärtebarnsfonden Öst, Org. nr 832401-8137
Årsmötesprotokoll den 16:e mars 2019 på Scandic Nord
Norrköping
§ 1 MÖTETS ÖPPNANDE
Karin Ivarsson hälsar alla välkomna och öppnar mötet.
§ 2 UPPRÄTTANDE AV RÖSTLÄNGD
Röstlängd upprättades.
§ 3 FÖRENINGSÅRSMÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE
Föreningsmötet godkände att mötet var behörigen utlyst.
§ 4 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING
Dagordningen kompletterades med en punkt om nyval under § 13 och fastställdes.
§ 5 VAL AV MÖTESPRESIDIUM
a) Karin Ivarsson väldes till ordförande
b) Christopher Montecinos valdes till sekreterare
§ 6 VAL AV RÖSTRÄKNARE OCH PROTOKOLLJUSTERARE
Till rösträknare valdes Hanna Alsander och Louise Eriksson.
§ 7 BEHANDLING AV ÅRSREDOVISNING SAMT BALANS- OCH
RESULTATRÄKNINGEN
Kassör Louise Eriksson gick igenom årsredovisning samt balans- och resultaträkning.
Vi har haft hjälp med löpande bokföring under året, Funktionsrätt i Linköping har hjälpt oss
med detta. Vi är medlemmar där och vi har betalat en mindre kostnad för tjänsten, vi har
upplevt att det har fungerat bra. Även samarbetet med revisorerna har fungerat bra.
Funktionsrätt kan även hjälpa oss med att söka pengar. Vi har god ekonomi och har
möjlighet att söka pengar från Region Östergötland och Kalmar. Vi fick föreningsbidrag från
Östergötland om 90 tkr och 30 tkr från Kalmar. Ibland får vi även gåvor, utöver detta får vi
medlemsavgifter samt intäkter från Folkspel. Vi har idag ca 400 medlemmar spridda över
Östergötland/Kalmar och ner mot Jönköping.
§ 8 BEHANDLING AV REVISIONSBERÄTTELSEN
Revisionsberättelsen lästes upp, godkändes och lades till handlingarna.
§ 9 FRÅGA OM FÖRENINGSSTYRELSENS ANSVARSFRIHET
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
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§ 10 BEHANDLING AV VERKSAMHETSBERÄTTELSEN
Genomgång av verksamhetsberättelsen.
§ 11 BEHANDLING AV VERKSAMHETSPLAN
Genomgång av verksamhetsplanen 2019. Karin informerade även om att om någon är
intresserad är man välkommen att anmäla intresse att hjälpa till vid Upplevelsedagen den 15
juni.
§ 12 TILL ÅRSMÖTET INKOMNA MOTIONER
Inga inkomna motioner.
§ 13 VAL AV FÖRENINGSSTYRELSEN
Hanna Alsander har valt att avgå från styrelsen, valberedningen föreslog Hanna Sterneling
som ny ledamot.
a) Omval ej aktuellt
b) Hanna Sterneling valdes till ny ledamot 2 år.
c) Jennie Gidö valdes till revisor 2 år.
§ 14 VAL TILL KONGRESS OCH FÖRBUNDSRÅD
a) Kongress 25-26 maj, Christopher Montecinos och Hanna Sterneling deltar.
b) Förbundsråd, då ytterligare information saknades överläts det till styrelsen att senare
bestämma deltagare.
§ 15 ÖVRIGA FRÅGOR
Fråga togs upp om att övergå till mailinbjudan. Kansliet ansvarar för registret och behöver få
eventuell information om ändrade e-postadresser. Information till medlemmar kommer att
skickas i samband med någon av kommande träffar, därefter avser vi gå över till
mailinbjudan.
Vi informerade även om att vem som helst i föreningen får anordna träffar och vid intresse
ska kontakt tas med styrelsen.

§ 16 MÖTET AVSLUTAS
Karin Ivarsson avslutade mötet och Hanna Alsander tackades av.
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