Protokoll fört vid Lingförbundets årsmöte onsdag den 26 mars 2014 på
Idrottshögskolan i Göteborg.

§ 1.
Mötets öppnande
Lingförbundets kanslichef Carina Karnhill hälsade alla välkomna och öppnade årsmötet.
§ 2.
Fastställande av röstlängd för mötet

Röstlängden fastställdes.
§ 3.
Val av ordförande för mötet

Till ordförande för årsmötet valdes Karin Hörberg.
§ 4.
Val av sekreterare för mötet
Till sekreterare för årsmötet valdes Carina Karnhill.

§ 5.
Val av två justerare tillika rösträknare för mötet
Till justerare och rösträknare valdes Petra Rodås och Jennifer Wallenius.

§ 6.
Fråga om mötet utlysts i behörig ordning

Årsmötet utlystes i enlighet med Lingförbundets stadgar i behörig ordning på hemsidan.
§ 7.
Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställdes och godkändes.
§ 8.
Föredragning av verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelsen för år 2013 föredrogs av Petra Rodås och fastställdes på årsmötet.

§ 9.
Föredragning av förvaltningsberättelse
Förvaltningsberättelsen för år 2013 föredrogs av Carina Karnhill och fastställdes därefter av årsmötet.

§ 10.
Föredragning av revisorernas berättelse
Carina Karnhill föredrog revisorernas berättelse och som därefter godkändes av mötet.

§ 11.
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
Styrelsens ledamöter beviljades ansvarsfrihet för det gångna året.

§ 12.
Fastställande av medlemsavgifter
Medlemsavgiften fastställdes till 50 kronor per person eller 100 kronor per familj och kalenderår,
bibehållen avgift.

§ 13.
Fastställande av arvoden till styrelse, valberedning och revisorer
Arvodet för styrelsens ledamöter beslutades till 1000 kronor och 500 kronor till valberedning och
revisorer, per person och år.

§ 14.
Fastställande av verksamhetsplan och budget
Årsmötet fastställde styrelsens förslag på verksamhetsplan och budget för år 2014.

§ 15.
Behandling av propositioner och motioner
Styrelsens proposition angående stadgeändring godkändes av årsmötet.

§ 16.
Val av ordförande för ett år
Jessica Kuhlman omvaldes till Lingförbundet styrelseordförande för en tid på ett år.

§ 17a.
Val av tre ledamöter i styrelsen för två år
Till ledamöter i styrelsen för två år valdes Lena Högberg, Elisabeth Engdal och Micaela Andersson.
Karin Hörberg sitter kvar ytterligare ett år.

§ 17b.
Val av två suppleanter i styrelsen för två år
Till suppleanter i styrelsen för en tid av två år valdes Julia Virdhall och Erica Wallenius.

§ 18.
Val av två revisorer för ett år
Till revisorer för en tid av ett år omvaldes Terese Wik.
En vakant revisor plats.

§ 19.
Val av två revisorssuppleanter för ett år
Till revisorssuppleanter för en tid av ett år omvaldes Elin Börjesson och Charlotte Jernbom.

§ 20.
Val av tre ledamöter i valberedningen för ett år, varav en sammankallande
Till ledamöter i valberedningen för en tid av ett år omvaldes Charlotte Jernbom och Jennifer
Wallenius. Nyval av Annika Mellbin.
Charlotte kvarstår som sammankallande för valberedningen.

§ 21.
Beslut om val av ombud till SDF-möten
Årsmötet beslöt att ge styrelsen fortsatt förtroende att utse representanter från föreningen till SDF:s
möten.

§ 22.
Övriga frågor

Inga övriga frågor.
§ 23.
Utdelande av utmärkelser
Inga utmärkelser delades ut under årsmötet.
Vinnare av Mary Bergham stipendiet kommer att uppmärksammas vid separat tillfälle.

§ 24.
Årsmötet avslutas
Ordförande tackade årsmötet för visat intresse och avslutade mötet.

Göteborg den 26 mars 2014
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