Dagordning för TIMSIG:s årsmöte 2014-02-26.a
1. Mötets öppnande samt notering om närvarande medlemmar och åhörare.
Andreas förklarar mötet öppnat och hälsar alla välkomna.
Närvarande medlemmar noteras på separat röstlängd.
2. Fastställande av röstlängd för mötet.
Punkt 12 har tillkommit efter att kallelse skickats till medlemmar.
Dagordningen godkännes av samtliga.
3. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
Ordförande: Andreas Bladh (sittande)
Sekreterare: Mattias Holm (sittande)
4. Val av protokolljusterare och rösträknare.
Protokolljusterare: David Odlöw
Rösträknare: Amanda Petersson
5. Frågan om mötet har utlysts på rätt sätt.
Samtliga närvarande är eniga om att mötet har utlysts på korrekt sätt.
6. Fastställande av föredragningslista, samt godkännande av förra årsmötets
protokoll
Samtliga svarar enhälligt ja till fastställande av föredragningslistan.
Förra årsmötets protokoll godkännes av samtliga närvarande.
7. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret, samt
styrelsens förvaltningsberättelse för det senaste räkenskapsåret.
Verksamhets- och förvaltningsberättelse bifogas separat.
8. Revisorns berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste
verksamhets-/räkenskapsåret.
Bifogas separat.
9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.
Styrelsen som helhet beviljas ansvarsfrihet för 2013.
10. Behandling av styrelsens förslag och medlemmars motioner.
Inga förslag eller motioner har inför årsmötet kommit in från föreningens medlemmar.
11. Fastställande av verksamhetsplan samt budget och medlemsavgift för
kommande verksamhets-/räkenskapsår.
Styrelsens föreslår att få mandat att löpande förvalta föreningens verksamhet även
under kommande år. Styrelsen föreslår också ett fortsatt mål att verka för en irländsk
festival i Göteborg, vilket vi vill budgetera för under 2014.
Medlemsavgift för 2015: Under 2014 var medlemsavgiften 50 kr.
Styrelsen föreslår att samma medlemsavgift skall vara kvar även under 2015., vilket
också enhälligt beslutas.

12. Valberedningens förslag.
Vi har tre styrelsemedlemmar som inte längre kommer att vara med i styrelsen:
David Odlöw (kassör)
Mats Jonsson (ledamot)
Eoin Ó Broin (ledamot)
Valberedningens förslag till ersättare:
Sandra Lundquist (kassör)
Catherine MacHale (ledamot)
Oskar Genstrand (ledamot)
Vad gäller sittande ordförande och sekreterare föreslår valberedningen att dessa sitter
kvar även under föreningsåret 2014.
13. Val av befattningar, på ett (1) år.
a. Föreningens ordförande.
Andreas Bladh
b. Föreningens sekreterare.
Mattias Holm
c. Föreningens kassör
Sandra Lundquist
d. Övriga befattningar i styrelsen. 2 ledamöter.
Catherine MacHale
Oskar Genstrand
e. Valberedning, minst en person. I de fall det uppstår behov av fler
valberedningsledamöter, skall årsmötet utse en av dessa till
valberedningsordförande.
Lasse Jödahl
f. Föreningens revisor.
Erik Eckerbom
14. Mötets avslutande.
Andreas tackar samtliga närvarande för deras förtroende och förklarar mötet avslutat.

