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ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2019! 
BUS - BARN OCH UNGA I SVERIGE  

 

Datum: Lördagen 9/2-19  
Plats: Västra Vägen 23, Tranås  
Tid: 13.00 - 16.30  

 

Närvarande  

1. Alexander Finstad  
2. Lin Finstad  
3. Helena Rosenberg  
4. Erik Nyenger  
5. Ivan Petryakov  
6. Ali Abushammala  
7. Nikolaj Petryakov  
8. Linn Karlsson  
9. Elin Davidsson  
10. Tina Degler  
11. Erna Öhrman  
12. Aziz Jamshidi 
13. Dalyana Sanjaqli  
14. Ewa Karlsson  
15. Helena Sandin  
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§1 Mötets öppnande  

Ordförande Alexander Finstad, hälsade välkommen till årsmötet och förklarade mötet öppnat  

§2 Val av mötesfunktionärer  

a) Ordförande  
Årsmötet beslutade ATT välja Alexander Finstad till mötesordförande  

b) Sekreterare  
Årsmötet beslutade ATT välja Lin Finstad till mötessekreterare  

c) Justerare  
Årsmötet beslutade ATT välja Erik Nyenger till justerare  

d) Tidsunderlättare  
Årsmötet beslutade ATT välja Helena Rosenberg till tidsunderlättare  

e) Rösträknare  
Årsmötet beslutade ATT välja Ivan Petryakov till rösträknare  

§3 Godkännande av dagordning & Beslut om rösträtt  

Årsmötet beslutade ATT lägga till följande punkter:  
§17 Val av firmatecknare & fullmaktsgivare  
§18 Beslut om företrädare gentemot Swedbank  
§19 Beslut om användare av swedbanks internettjänster 
§20 BUS verksamheter  
§21 Övriga frågor  

Årsmötet beslutade ATT ändra om så att årsmötet diskuterade §10, §11 och §12 som en 
punkt 

Årsmötet beslutade ATT godkänna dagordningen efter ovan nämnda ändringar  

Årsmötet beslutade ATT ge samtliga närvarande rösträtt under mötet  

§4 Verksamhetsberättelse & Ekonomisk redovisning  

Styrelsen gick igenom verksamhetsberättelsen för 2017/18 års verksamhetsberättelse.  
Styrelsen gick igenom sin ekonomiska redovisning.  

Årsmötet beslutade ATT godkänna styrelsens verksamhetsberättelse för 2017/18 (Bilaga 1) 

Årsmötet beslutade ATT godkänna styrelsens ekonomiska redovisning och balansräkning 
(Bilaga 2) 

§5 Revisionsberättelse  

Styrelsen läste upp revisionsberättelsen från revisor Soheila Anari, Alfa & Omega Vision 
Integration AB.  

Årsmötet beslutade ATT godkänna revisionsberättelsen (Bilaga 3) 
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§6 Fråga om ansvarsfrihet från den avgående styrelsen 

Årsmötet beslutade ATT ge avgående styrelsen för 2017/18 ansvarsfrihet  

§7 Medlemsavgift 2019 

Årsmötet beslutade ATT höja medlemsavgiften enligt följande:  

Barn/ungdomar till och med 19 år: 100 kr/år  
Vuxen 20 år och uppåt: 250 kr/år  
Pensionär/Student: 150 kr/år  
Familj: 350 kr/år  
Förening/Företag: 1.000 kr/år  

Årsmötet beslutade ATT om en medlem går ur föreningen innan verksamhetsåret är slut, 
betalas INTE medlemsavgiften tillbaka  

§8 Verksamhetsplan 2019 

Styrelsen läste upp sitt förslag på verksamhetsplan för 2019  

Årsmötet beslutade ATT anta styrelsens förslag på verksamhetsplan för 2019 (Bilaga 4) 

§9 Budget 2019  

Styrelsen läste upp sitt förslag på budget för 2019  

Årsmötet beslutade ATT anta styrelsens förslag på budget för 2019 (Bilaga 5) 

§10 Stadgeändringar 

Styrelsen presenterade ett förslag på stadgeändringar  

Årsmötet beslutade ATT anta hela styrelsens förslag på stadgeändringar (Bilaga 6)  

§11 Ändringar i Policy 

Årsmötet beslutade ATT ge styrelsen för 2019 ansvar att förändra och förbättra BUS 
nuvarande policy  

§12 Behandling av inkomna motioner samt förslag från styrelsen 

Årsmötet har inte mottagit några förslag från medlemmarna på ändringar  

Årsmötet diskuterade styrelsens motioner under §10, därav diskuterades inte styrelsens 
motioner på §12  

§13 Priser/Utmärkelser  

a) Årets medlem  
Årsmötet beslutade ATT utse Lin Finstad till årets medlem  
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b) Årets förebild 
Årsmötet beslutade ATT utse Alexander Finstad till årets förebild   

c) Årets volontär 
Årsmötet beslutade ATT utse Helena Rosenberg till årets volontär  

§14 Val av styrelse  

a) Val av ordförande 
Årsmötet beslutade ATT utse Alexander Finstad (981212-5111) till ordförande  

b) Val av vice ordförande  
Årsmötet beslutade ATT utse Lin Finstad (800322-1143) till vice ordförande  
Årsmötet beslutade ATT utse Helena Rosenberg (610513-6623) till vice ordförande  

c) Val av ekonomiansvariga/kassörer 
Årsmötet beslutade ATT utse Lin Finstad (800322-1143) till kassör  

d) Val av övriga ledamöter  
Årsmötet beslutade ATT utse Ivan Petryakov (070702-6613) till ledamot  
Årsmötet beslutade ATT utse Elin Davidsson (990802-9169) till ledamot  

e) Val av suppleanter 
Årsmötet beslutade ATT utse Linn Karlsson (880926-8539) till suppleant  

§15 Val av revisor 

Styrelsen har inte kunnat presentera ett förslag på revisor  

Årsmötet beslutade ATT ge styrelsen i uppdrag att utse en revisor under hösten 2019 med 
anledning av att man ej hade ett förslag på mötet  

§16 Val av valberedning 

Årsmötet kunde inte utse en valberedning under årsmötet  

Årsmötet beslutade ATT ge styrelsen i uppdrag att utse en valberedning / Årsmöteskommitée 
bestående av enbart medlemmar som inte sitter i styrelsen under hösten 2019 

§17 Beslut om firmatecknare & fullmaktsgivare  

Firmatecknare  

Årsmötet beslutade ATT utse Alexander Finstad (981212-5111) till firmatecknare  
Årsmötet beslutade ATT utse Lin Finstad (800322-1143) till firmatecknare  
Årsmötet beslutade ATT de båda är oberoende av varandra och har mandat att teckna avtal 
och liknande utan varandras närvaro  

Fullmaktsgivare  

Årsmötet beslutade ATT utse Helena Rosenberg (610513-6623) till fullmaktsgivare  
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§18 Beslut om företrädare gentemot Swedbank AB 

Årsmötet beslutar ATT följande personer får: 

● Företräda föreningen enligt Swedbanks Fullmakt Ideell förening som 
fullmaktshavare 

● Skriva under blanketterna Ansökan ideell förening/Begäran om ändring för ideell 
förening gentemot Swedbank samt Fullmakt ideell förening, enligt ovan, som 
fullmaktsgivare 

 
- Alexander Finstad (981212-5111)  
- Lin Finstad (800322-1143)  

 
§19 Beslut om användare av Swedbanks internetbank 

● Årsmötet beslutade ATT följande personer ska vara företagsanvändare för föreningen 
i Swedbanks internetbank:  

- Alexander Finstad (981212-5111)  
- Lin Finstad (800322-1143)  

§20 Beslut angående BUS verksamheter  

Verksamheter  

Årsmötet beslutade ATT lägga ner verksamheten “Hjälp med körkortet”  

Årsmötet beslutade ATT lägga ner verksamheten “Trygghetsvandring”  

Årsmötet beslutade ATT integrationsprojektet “Välkommen in” ska ändras och läggas upp 
som en verksamhet  

Årsmötet beslutade ATT slå samman caféet i Stoeryd tillsammans med 
integrationsverksamheten  

Årsmötet beslutade ATT fortsätta driva stödverksamheten  

Årsmötet beslutade ATT lägga in delen om hedersrelaterat tillsammans med 
stödverksamheten  

Årsmötet beslutade ATT fortsätta driva föreläsningar  
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Verksamhetsansvariga  

Årsmötet beslutade ATT utse Alexander Finstad till verksamhetsansvarig för 
stödverksamheten  

Årsmötet beslutade ATT utse Helena Rosenberg och Lin Finstad till verksamhetsansvariga 
för caféet i Stoeryd och integrationsverksamheten  

Årsmötet beslutade ATT lägga delen med föreläsningar under styrelsen  

§21 Övriga frågor  

Årsmötet hade inga övriga frågor att diskutera  

§22 Mötets avslutande  

Årsmötet beslutade ATT förklara mötet avklarat och avslutade mötet  

 

UNDERSKRIFTER  

 

________________________ 
Ort & Datum  

 

 

 

______________________________               ______________________________ 
Mötesordförande, Alexander Finstad                Mötessekreterare, Lin Finstad  

 

 

______________________________ 
Justerare, Helena Rosenberg  
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