Folk You
802494-1786
Årsmöte 18 maj 2019
Plats: Brewhouse, Göteborg

§1 Årsmötets Öppnande
Årsmötet öppnas av Anja Hellström ca 9.27
Förslag på paus var 45e minut
Beslut: Mötet bifaller förslaget, Christian Cuadra ansvarar för tidshållning.

§2 Val av mötesordförande och mötessekreterar
Alexander Hallberg
Klara Andersson

valdes till mötesordförand
valdes till mötessekreterare

Ordförande tackar för förtroende och ger bakgrund om sig själv. Från Ax
Föreslår formalia samt fria samtal under mötets gång
ordf föreslår även att varje punkt presenteras av aktuell person
samt talarlista efter handuppräckning med ordning inkl förtursstruktur för de som ej kommit
till tals tidigare
Beslut tas efter JA - är någon däremot måste eget förslag ges
Röstning sker muntligt och ordf lyssnar, ifall någon misstycker finns röstlappar så att sluten
omröstning kan ske
ordningsfråga kommer upp (var är mötesprotokoll) - apropå det kan ordningsfrågor alltid tas
upp med handuppräckning
(Ordningsfråga om text)

§3 Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare.
Beslut: Anton Schnieder och Nisse Blomster väljs till justerare

§4 Fastställande av dagorning
Dagorningen justeras så att punkten “val av årets folk you låt” läggs till innan punkten övriga
frågor.
Beslut Mötet fastställer dagordningen med denna justering.

§5 Adjungeringar
Ingan adjungeringar

§6 Fastställande av röstlängd
Nisse Blomster - Folk You Frilans
Christian Cuadra - Folk You Frilans
Evelina Eriksson - FolkYou Folket
Irma Björkqvist - Kulturföreningen KAOS
Klara Andersson - Ethno Experience
Anton Schneider - Youth Folk Sörmland
Anne Öster - Fridals Kulturförening
Janne Öster - Fridals Kulturförening
Oscar Höglund - Strängar och Rör
Anja Hellström - FolkYou Folket
Röstlängden fastställs till 10 röster.

§7 Årsmötets behöriga utlysande.
Nisse tar ordet om styrelsens arbete - årsmötets planering blivit lidande till resultat av
underbemanning. Detta har gjort att mötet inte utlysts enl stadgar.
Anja kommer med inflik om att anledning bla beror på sjukskrivning av anställd
verksamhetsledare
Vill detta ifrågasättas kan det tas upp på extrainsatt årsmöte
Nisse rekommenderar godkännande ändå. Tillägg: mötet utlystes som sig bör men för sent.

Beslut: Årsmötets behörighet godkänns, men med notering om att det utlystes med
en veckas försening.

§8 Fastställande av verksamhetsberättelse
Nisse får ordet och föredrar verksamhetsplanen..
(Spontan eloge till Nisse som skribent av verksamhetsberättelse)
Fråga: hur långt är verksamhetsåret? - från årsmöte till årsmöte
Inflik: intressant med utvecklingspotential och initiativ i förhållande till arbetsbelastningen
som nu råder
Fråga: Har tidigare uppkommit förslag om ytterligare anställd - vad hände? Christian
anställdes i september som projektanställd för folk forum.
Svar: Planen att fylla 100% har inte uppfyllts delvis pga att Emma som varit anställd bör
närvara vid anställning av ytterligare arbetskraft.
Kommentar: AU jobbar på att lösa detta.
Kommentar: för tf har vi 75% arbetstid
Fråga om förra årets verksamhetsplan stämmer överens med årets vkberättelse
Beslut: Mötet beslutar att lägga verksamhetsberättelse till handlingarna.

§9 Ekonomisk redovisning, revisionsberättelse samt fastställande av
balansräkning.
Revisionen är inte klar. Revisor rekommenderar att denna punkt och frågan om styrelsen
ansvarsfrihet ska tas på ett extra årsmöte.
Beslut: Mötet beslutar att bordlägga punkt §9 i sin helhet till ett extrainsatt årsmöte.

§10 Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
Förslag: Att på revisorns begäran bordlägga §10 till extrainsatt årsmöte.
Mötet beslutar:
- Att förslaget godkänns i sin helhet.

§11 Fastställande av Medlemsavgift.
Föreningen har under många år haft 0 kr i medlemsavgift, förslaget är att likaså inför nästa
år ha 0 kr i medlemsavgift.
Mötet beslutar:
- Att medlemsavgiften för 2019 blir 0kr

§12 Verksamhetsplan samt budget för innevarande år
Verksamhetsplan för 2019 föredras
Fråga om GDPR tas upp.
Budget för innevarande föredrasTillägg på bidrag från Kulturens på 20 000?
(Kommentar om fördelningen av arbetstid i förhållande till Ekonomiansvarige och Delegera
för förståelse av budget.)
Budgeten har tidigare lagts till handlingarna och budgeten setts mer som riktlinjer, där
styrelsen får flexibilitet att löpande förhålla sig till denna.
Mötet beslutar:
- Att lägga till “Folk You ska sträva efter att öka antalet medlemsföreningar” i
Verksamhetsplanen 2019
- Att godkänna verksamhetsplan 2019 med det nya förslaget
- Att lägga budgeten till handlingarna

§13 Val av ordförande
Förslaget är att sittande ordförandena Anja Hellström och Anton Schneider väljs om med
fortsatt delat ordförandeskap.
Mötet beslutart:
- Att välja Anja Hellström och Anton Schneider till delat ordförandeskap.

§14 Val av övriga ledamöter.
Föreslagna:
Klara Andersson
Irma Björkqvist

Isa Holmgren
Nisse Blomster
Christian Cuadra
Ytterligare intresse finns från Henrike Wesp om att kandidera till styrelseledamot. Christian
Cuadra väljer att nominera Henrike till styrelsen.
Förslag att välja alla kandidater inklusive Henrike Wesp till styrelseledamöter.
Mötet beslutar:
- att välja Klara Andersson, Irma Björkqvist, Isa Holmgren, Nisse Blomster,
Christian Cuadra och Henrike Wesp till styrelseledamöter för 2019.

§15 Val av suppleanter
Valberedningen föreslår Evelina Eriksson till suppleant.
Mötet beslutar
- att välja Evelina Eriksson till suppleant för 2019.

§16 Val av revisorer
Årsmötet beslutar
- att välja Christina Wahlström - Revisorspoolen Mattson & Co AB till 2019 års revisor.
§17 Valberedningen föreslår
Veronica Lindåker
Alva Marander
Jimmy Thorsell
till 2019 års valberedning
Beslut: Årsmötet beslutar att välja Veronica Lindåker, Alva Marander och Jimmy
Thorsell som valberedare för 2019.
Årsmötet beslutar att uppdatera dagordningen med en punkt som skulle ingått i
valberedningen “arvodering av styrelse” till nästa punkt då denne fallit bort, punkt §18
§18 Arvodering av styrelse
Förslaget finns bland årsmöteshandlingarna och läses upp. Förslaget innefattar flera delar
med olika förslag som hänger ihop angående bland annat arvodering av styrelse, arvodering
av valberedare och huruvida avgående styrelse ska arvoderas för föregående år.

Mötet ajourneras för en kort paus inklusive möjlighet att formulera motförslag samt diskutera
förslagen.
Det reviderade förslaget är följande:
Förslag:
1.1. Mötesarvode för varje närvarande ledamot och suppleant är 750 kr* för
deltagande i fysiskt styrelsemöte under 2019.
1.2. Mötesarvode för varje närvarande ledamot och suppleant är 350 kr* för
deltagande i digitalt- eller telefonmöte under 2019.
*Folk You betalar arbetsgivaravgifter och styrelseledamot skattar för arvodet
utifrån skatteverket bestämda tariffer.
2.1. Om behov uppstår skall styrelseledamot kunna motta arvode för arbete
på särskild styrelsepost som utförs utöver ordinarie styrelsearbete enligt
Arbetspolicy för Folk Yous styrelse 190312.
2.2. Ersättningen är i linje med vad övriga anställda tjänar. Arbetsmängd
beslutas av styrelsen.
2.3. Styrelseledamoten rapporterar timmar motsvarande arbetsinsatsen och
får arvode efter överenskommelse med styrelsen.
2.4. De styrelsemedlemmar som förutom sitt förtroendeuppdrag även arbetar
för Folk You, oavsett anställningsform, får vid närvarande på styrelsemöten
arvode enligt beskrivning i punkt 1.1 och 1.2, och rapporterar således inte
arbetstimmar för närvaro på styrelsemöten.

3.1. Att arvodera avgående styrelse utifrån de tariffer som antas av årsmötet 2019.
4.1 Att arvodera varje person i valberedningen med en summa om 2000 kr* från och
med 2019.
Beslut: Årsmötet beslutar att anta det reviderade förslaget . Vidare uppdrar mötet
styrelsen att skyndsamt redovisa hur arvoden för 2018 ska delas ut.
§19 Motionerna finns att läsa i årsmöteshandlingarna
Motion 1 - Anton Schneider
Motionen yrkar en förändring i stadgarna.
Motion 2 - Anton Schneider
Diskussionsfråga som luftas genom runda.
Motion 3 - Nisse Blomster

Nisse Blomster drar tillbaka motionen.
Årsmötet beslutar:
-

att förlänga §9 Folk You’s stadgar med formuleringen att extra årsmöte får endast
besluta i de punkter som uttryckligen angivits i kallelsen.
att lägga till följande stycke till §10: styrelsen är beslutsmässig när minst en tredjedel
av styrelsen är närvarande

§20 Inför val av årets folk you låt diskuterade vi fram tre förslag i grupper.
Förslagen är
●
●
●

Sube la Presión - la Yegros
Fabulous - FAB
Schottis tillsammans - Bröderna Lindqvist, Walter Eriksson

En av grupperna yrkade även ett förslag i förhållande till motivering av låt att uppmuntra till
att dansa schottis i samband med varje möte.
Beslut: Mötet beslutade enligt röstning att utse Schottis Tillsammans till årets folk
you låt, vilken ska spelas på varje möte.
§21 Inga övriga frågor
§22 ordförandena får ordet och tackar för mötesordföranden samt närvarande vid mötet,
avgående styrelseledamöter samt nyvalda.
Mötet avslutas 15.55
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