Protokoll för årsmöte med Bibliodramasällskapet i Sverige, kl 16-17,
2012-11-22, Utbildningscentrum Lidingö
1.

Mötets öppnande
Birgitta Walldén öppnade Bibliodramasällskapets andra årsmöte och hälsade
årsmötesdeltagarna varmt välkomna.

2.

Val av mötesfunktionärer
I enlighet med valberedningens förslag valdes Anders Jarl till mötesordförande. På förslag av
styrelsen valdes Birgitta Walldén till mötessekreterare. Till justeringspersoner och rösträknare
valdes Eva Bergström och Christina Nimmerfalk.

3.

Fastställande av dagordningen
Den föreslagna dagordningen fastställdes.

4.

Mötets behöriga utlysande
Fastställdes att årsmötet var behörigen utlyst genom kallelse via mail 2012-10-13.

5.

Verksamhetsberättelse
Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2011-2012 (bil 1) lästes av Heléne Isborn,
varpå den med årsmötets uppskattning och godkännande lades till handlingarna.

6.

Ekonomisk redovisning
Ekonomisk berättelse och ekonomisk rapport för verksamhetsåret 2011-2012 (bil 2 och 3) lästes
och föredrogs av kassören Birgitta Walldén. Tack vare en ökning av antalet medlemmar och
intäkter från medlemsavgifter och gåvor från medlemmarna var föreningens finansiella ställning
god. Årsmötet beslöt att överföra årets resultat 1263,25 kr i ny räkning. Den ekonomiska
redovisningen godkändes av årsmötet.

7.

Revisorernas berättelse
Revisor Anna Gradin läste upp revisorernas berättelse (bil 4) som yrkade att bokslut per 201208-31 skulle fastställas samt att styrelsen skulle beviljas ansvarsfrihet för det gångna
verksamhetsåret.

8.

Ansvarsfrihet för styrelsen
I enlighet med revisorernas yrkande beslutade årsmötet att fastställa bokslut per 2012-08-31
samt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. Mötesordföranden
Anders Jarl framförde ett varmt tack till styrelsen för deras arbete under det gångna året med
applåd från årsmötesdeltagarna. Hälsningar framfördes från styrelseledamöterna Jonas
Gräslund, Henrik Ydreborg och Åke Jonsson som inte hade möjlighet att närvara. Hälsningar
hade också kommit från Kerstin Wimmer, Stefan Sjöblom och Frida Hellsing.

9.

Val av funktionärer
Valberedningens förslag presenterades av Lotta Dahmberg och Marie Sjölin Ajaxson. Valen
förrättades enhälligt och med acklamation.
a) Till ordinarie styrelseledamöter för två år valdes Birgitta Walldén, Heléne Isborn och Lotta
Geisler (alla omval).
b) Till ersättare för ett år valdes Eva Danneholm (omval) och Åke Jonsson (omval).
c) Till revisorer för ett år omvaldes Anna Gradin och Britt-Marie Ljungdahl och till
revisorsersättare för ett år omvaldes Frida Hellsing.
d) Till valberedning för ett år valdes Lotta Dahmberg (omval) och IngaLill Andrén (nyval).

10. Inkomna motioner
Styrelsen meddelade att inga motioner hade kommit in.
11. Verksamhetsplan och förslag till budget för verksamhetsåret 2011-2012
Verksamhetsplanen för 2012-2013 (bil 5) lästes av Eva Danneholm. Styrelsen hade valt att
presentera den i punktform för att ge styrelsen möjlighet utforma den beskrivande texten vid
vårens första sammanträde. Ett samtal fördes där årsmötesdeltagarna framförde idéer och
synpunkter, som noterades av styrelsen. Årsmötet godkände den föreslagna verksamhetsplanen
med tillägg av ”liksom i EBNs kongress 2013” under punkt 6 och ”Umeå 2014” under punkt 9.
Birgitta Walldén presenterade också styrelsens förslag till budget för 2012-2013 (bil 6), som
godkändes av årsmötet.
12. Fastställande av årsavgift för 2013
Styrelsen föreslog oförändrad årsavgift på 100 kr för 2013. Årsmötet beslöt i enlighet med
förslaget.
13. Förslag om stadgeändringar
Styrelsen hade föreslagit följande ändringar av stadgarna:
- Ordet ”suppleant” byts ut mot ”ersättare” (§ 3 och § 4)
- Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda före ”den 1 oktober”. (§ 7)
- Tillägg § 8: ”och gäller kalenderår”.
- Tillägg § 10: Vid omröstning har varje ”betalande” medlem en röst.
Förslaget till stadgeändringar godkändes av årsmötet.
14. Övriga frågor
Inga övriga frågor hade anmälts.
15. Årsmötets avslutande
Mötesordföranden tackade valberedningen och revisorerna för deras insatser samt uttryckte
sin uppskattning över medlemmarnas engagerade deltagande i föreningens andra årsmöte.
Birgitta Walldén framförde föreningens varma tack till avgående medlemmen av valberedningen
Marie Sjölin Ajaxson.

Dag som ovan

Birgitta Walldén, mötessekr

Anders Jarl, mötesordf

Justeringspersoner:

Eva Bergström

Christina Nimmerfalk

Bilagor:
1. Verksamhetsberättelse 2011-2012
2. Ekonomisk berättelse 2011-2012
3. Ekonomisk rapport 2011-2012
4. Revisorernas berättelse
5. Verksamhetsplan 2012-2013
6. Förslag till budget 2012-2013

Närvarande under årsmötet (15 medlemmar och 1 gäst):
Anders Jarl
Anna Gradin
Anna-Karin Elfstrand
Birgitta Walldén
Britt-Marie Magnedahl
Christina Nimmerfalk
Eva Bergström
Eva Danneholm
Gerdine Willemsen Zuidema
Helene Isborn
Ingalill Widegarn Andrén
Lotta Dahmberg
Lotta Geisler
Marie Sjölin Ajaxson
Martina Anjou (gäst)
Susanne Dahlgren

