
Dagordning för TIMSIG:s årsmöte 2013-02-27. 
 
  

1.      Mötets öppnande samt notering om närvarande medlemmar och åhörare. 
Andreas förkarar mötet öppnat. Närvaron noteras. 

2.      Fastställande av röstlängd för mötet. 
Samtliga närvarande medlemmar ovan noterade. 

3.      Val av ordförande och sekreterare för mötet. 
Ordförande: Andreas Bladh 
Sekreterare: Mattias Holm 

4.      Val av protokolljusterare och rösträknare. 
Protokolljusterare: Stephan Becker 
Rösträknare: Eoin Ó Broin 

5.      Frågan om mötet har utlysts på rätt sätt. 
Ja. 

6.      Fastställande av föredragningslista. 
Punkt 6.5: Föregående höstmötes protokoll justeras tills nästa gång 23/10 2012. 

7.      Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret, samt styrelsens 
förvaltningsberättelse för det senaste räkenskapsåret. 
Andreas Bladh har sammanställning. 

8.      Revisorns berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-
/räkenskapsåret. 
Mats Jonsson har sammanställning. 

9.      Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen. 
Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för föreningsåret 2012. 

10.  Behandling av styrelsens förslag och medlemmars motioner. 
- Förslag på intern telefonlista till samtliga medlemmar. Det beslutades att vi skall lägga till ett 
val Ja/nej till detta på medlemsformuläret. Tillsvidare tas en analog lista fram av Mats, fram 
tills föreningens medlemsmatrikel har digitaliserats. 

11.  Fastställande av verksamhetsplan samt budget och medlemsavgift för kommande 
verksamhets-/räkenskapsår. 
Det beslutas att vi skall verka för samma verksamhetsplan som vi beslutade förra året. 
Utöver detta har vi ambitioner gällande internationella samarbeten i EU, vilket kan förklara att 
söka bidrag etc. 
Budget: Föreningens mål är att bygga upp en buffert som så småningom kan användas till 
finansiering av aktiviteter såsom workshops och en irländsk festival i Göteborg. 
Medlemsavgift: Tillsvidare fortsätter vi med samma medlemsavgift som tidigare, 50 kr. 
Frågan tas upp på nytt igen vid nästa mote. 

12.  Val av befattningar, på ett (1) år. 
a.       Föreningens ordförande. 

Andreas Bladh 
b.      Föreningens sekreterare. 

Mattias Holm 
c.       Föreningens kassör. 

David Odlöw 
d.      Övriga befattningar i styrelsen. 

Mats Jonsson 
Eoin Ó Broin 



e.       Valberedning, minst en person. I de fall det uppstår behov av fler valberednings-ledamöter, 
skall årsmötet utse en av dessa till valberedningsordförande. 
Lasse Jödahl 

f.       Föreningens revisor. 
Erik Eckerbom 

13.  Mötets avslutande. 
Andreas förklarar mötet avslutat. 
 
	


