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ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2017! 
BUS - BARN OCH UNGA I SVERIGE  

 

Datum: Söndagen den 1/10-17  
Plats: Riddaregatan 51, Växjö  
Tid: 10.00  

 

Närvarande  
1. Alexander Degler  
2. Lin Finstad  
3. Shahla Ohlfeldt  
4. Ali Bakro  
5. Jawad Jamshidi  
6. Ismail Zidan  
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§1 Mötets öppnande 
Alexander Degler hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat 

§2 Val av mötesfunktionärer  

a) Val av mötesordförande  
Årsmötet beslutade ATT välja Alexander Degler till mötesordförande 
b) Val av mötessekreterare  
Årsmötet beslutade ATT välja Lin Finstad till mötessekreterare  
c) Val av justerare 
Årsmötet beslutade ATT välja Ali Bakro till justerare 
d) Val av tidsunderlättare 
Årsmötet beslutade ATT välja Shahla Ohlfeldt till tidsunderlättare  
e) Val av rösträknare 
Årsmötet beslutade ATT välja Jawad Jamshidi till rösträknare  

§3 Godkännande av dagordning 
Årsmötet beslutade ATT godkänna dagordningen  

§4 Verksamhetsberättelse samt ekonomisk redovisning 
Ordförande Alexander Degler gick igenom verksamhetsberättelsen för 2016 
Shahla Ohlfeldt gick igenom den ekonomiska redovisningen 

§5 Revisionsberättelse 
Alexander Degler läste upp revisionsberättelsen för 2016, då revisor ej var närvarande 

§6 Fråga om ansvarsfrihet från den avgående styrelsen 
Årsmötet beslutade ATT ge styrelsen för 2016 ansvarsfrihet  

§7 Medlemsavgift 
Årsmötet beslutade ATT anta följande medlemsavgifter för 2017/18:  
Barn och unga till och med 19 år: 50 kr 
Unga från och med 20 år till och med 30 år: 150 kr  
Vuxna från och med 31 år till och med 65 år: 200 kr  
Pensionär från och med 66 år och framåt: 50 kr  
Familj (2 vuxna och 2 barn): 300 kr  
Företag/Förening: 500 kr  

§8 Verksamhetsplan 
Årsmötet beslutade ATT anta den föreslagna verksamhetsplanen för 2017/18. Läs bifogad fil 
nummer 3.  
Verksamhetsplanen börjar gälla 2018-01-01. Till dess gäller tidigare verksamhetsplan. 

2/5 

mailto:barnochunga@gmail.com
http://www.barnochunga.wixsite.com/barnochunga


BUS - Barn och unga i Sverige  
Organisationsnummer: 802497-1478 
℅ Alexander Degler, Beckhemsvägen 2C, 57342 Tranås 
barnochunga@gmail.com  
www.barnochunga.wixsite.com/barnochunga  

§9 Behandling av inkomna motioner samt förslag från styrelse 
Inga övriga motioner eller förslag fanns. Årsmötet beslutade ATT styrelsen i enlighet med 
föreningens stadgar kan ändra dokument samt policys.  

§10 Val av styrelse 

a) Val av ordförande 
Årsmötet beslutade ATT välja Alexander Degler (19981212-5111) till ordförande  

b) Val av vice ordförande 
Årsmötet beslutade ATT inte välja en vice ordförande, styrelsen får inom sig utse en vice 
ordförande 

c) Val av kassör 
Årsmötet beslutade ATT välja Alexander Degler (19981212-5111) till kassör  

d) Val av övriga ledamöter 
Årsmötet beslutade ATT välja följande ledamöter:  
- Lin Finstad (19800322-1143)  
- Jawad Jamshidi (19961028-8558) 
- Ali Bakro (19990503-0178)  

e) Val av suppleanter 
Årsmötet valde inga suppleanter  

§11 Val av revisor 
Årsmötet beslutade ATT välja Shahla Ohlfeldt till revisor  

§12 Val av firmatecknare  
Årsmötet beslutade ATT välja Alexander Degler (981212-5111) till firmatecknare  
Årsmötet beslutade ATT välja Jawad Jamshidi (961028-8558) till firmatecknare  
Årsmötet beslutade ATT de båda är oberoende av varandra och har mandat att teckna avtal 
och liknande på egen hand  

§13 Val av fullmaktsgivare  

Årsmötet beslutar ATT ge följande personer ansvar att vara fullmaktsgivare från föreningen: 

Alexander Degler (981212-5111)  
Lin Finstad (800322-1143)  
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§14 Beslut om företrädare gentemot Swedbank AB 

Årsmötet beslutar att följande person 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 Degler 19981212-5111 

§15 Beslut om användare av Swedbanks internetbank 

● Styrelsen beslutar att följande person ska vara företagsanvändare för föreningen i 
Swedbanks internetbank:  
 
- Alexander Degler (981212-5111)  

§15 Val av valberedning 
Årsmötet valde ingen valberedning 
Årsmötet beslutade ATT styrelsen får i uppdrag att lägga förslag på ny styrelse inför årsmötet 

§16 Val av bank  
Årsmötet beslutade ATT styrelsen ska öppna ett bankkonto hos Swedbank  

§17 Övriga frågor 
Årsmötet hade inga övriga frågor  

§18 Mötets avslutande 
Mötesordförande Alexander Degler tackar samtliga för deras deltagande och förklarade mötet 
avslutat 
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UNDERSKRIFTER  

 

 

__________________________ 
Datum & Ort  

 

 

_____________________________________ 
Mötesordförande, Alexander Degler  

 

 

_____________________________________ 
Mötessekreterare, Lin Finstad  

 

 

_____________________________________ 
Justerare, Ali Bakro  
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