Folk You
802494-1786
Protokoll Extrainsatt Årsmöte 2019
Plats: Kulturens telefonmötestjänst
Datum: 2019-08-12

§1 Årsmötets öppnande
Nisse Blomster öppnar mötet och hälsar alla varmt välkomna.
§2 Val av mötesordförande och mötessekreterare
Årsmötet väljer Sofie Ward till ordförande.
Årsmötet väljer Nisse Blomster till sekreterare.
§3 Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare
Årsmötet väljer Christian Cuadra och Irma Björkqvist till justerare och rösträknare.
§4 Fastställande av dagordning
Årsmötet fastställer dagordningen med korrigeringen att punkt 8 tas bort. Anledningen är att
punkten redan är behandlad i ordinarie årsmöte.

§5 Adjungeringar
Inga adjungeringar.
§6 Fastställande av röstlängd
Närvarande på mötet:
Nisse Blomster - Folk you frilans
Sofie Ward - Ej röstberättigad
Christian Cuadra - Folk you frilans
Irma Björkqvist - Kulturföreningen KAOS
Klara Andersson - Ethno Experience
Henrike Wesp - Folk you folket
Petra Hessel - Folkklubben
Lucia Goenaga - Musiklärare utan gränser
Sara Tufvensson - Ej röstberättigad
Årsmötet beslutar att fastställa röstlängden till totalt sju röster.
§7 Årsmötets behöriga utlysande
Årsmötet förklarar årsmötet behörigt utlyst.
§8 Ekonomisk redovisning, revisionsberättelse samt fastställande av balansräkning
Sofie Ward går igenom bakgrunden till punkten. Handlingarna för revision och
balansräkning finns bifogade.
Sofie noterar att den årsbokslutet inte är påskriven av styrelsen än, vilket beror på tidsbrist.
Vår revisor har trots detta, då räkenskaperna är klara och justerade, skrivit ut en
revisionsrapport till oss som enligt överenskommelse med revisorn skrivs under så fort
årsbokslutet är underskrivet och inskickat av styrelsen.
Årsmötet beslutar att lägga den ekonomiska redovisningen samt revisionsberättelsen till
handlingarna och fastställa balansräkningen.
§9 Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
Bakgrunden till denna punkt är att ordinarie årsmöte inte kunde besluta om ansvarsfrihet
innan ekonomisk berättelse varit klar och överskådlig. Därför är denna punkt bordlagd till
dagens möte.
Mötet beslutar att ge 2018 års styrelse ansvarsfrihet.
§10 Mötets avslutande
Sofie tackar för sig och tackar de närvarande medlemmarna för sitt engagemang, och
avslutar mötet.
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