Årsmöte GSKF 22 maj 2017, Gålöstiftelsens kontor
Närvaro:
Jafar Al Djaber
Alexandra Rogushina
Jenny Palm (från Gålöstiftelsen)
Najib Venghar
Miriam Örtegren
Jonas Rosdahl (från Gålöstiftelsen)
Sarah Gampel
Arash Rezai
Anna Markevärn
Senida Begovic

1. Mötet öppnas
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
Jafar valdes till ordförande och Anna till sekreterare
3. Val av två protokolljusterare
Miriam Örtegren, Senida Begovic
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
Brist i kommunikation vad gäller tidpunkten, men dagens datum utlystes 3v inför dagens
datum för årsmöte.
5. Föreningens verksamhetsberättelse
Anna M. Går igenom årsberättelsen för 2016. Verksamheten varade mellan maj-okt. Info
om antalet övernattningar, aktiviteter som ridning och kräftskiva, stipendieutdelningen i
konserthuset, antal medlemmar på Facebook ca 150. Via gemensam kalender har bokningen
underlättats, info om husets inre/yttre skick, statistik, 33 betalande medlemmar, ekonomi.
6. Styrelsens ekonomiska rapport
Arash presenterar fjolårets ekonomi. 17 010, 45kr kvar. Samtliga utlägg, banktjänster och
arvoden har betalats ut. Arash har kontaktat Skatteverket ang. tidigare ordförande Alexandra
inte ska stå kvar som firmatecknare.
Jonas läser revisionsberättelsen.
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. Ingemar Persson, revisor, beviljar styrelsen
ansvarsfrihet.
8. Val av ordförande
Senida Begovic valdes som ny ordförande
9. Val av övriga styrelseledamöter samt suppleanter
Arash Rezai återvaldes som kassör, Alexandra Rogushina som vicekassör
Anna Markevarn återvaldes som sekreterare, Sarah Gampel som vicesekreterare
Miriam Örtengren återväljs som ledamot
Jafar Al Djaber och Najib Venghar slutar i styrelsen.
En ny juridisk person behöver ansvara för hemsidan.
10. Inkomna motioner
10.1 att Gålöstipendiaternas kamratförening styrelse ska verka för att den nuvarande

hemsidan uppgraderas, och investera resurser för att det ska uppfyllas på det viset att
hemsidan blir mer informativ och ha en mer professionell layout.
Två offerter har inkommit till styrelsen från olika leverantörer. Beslutet bordlägges.
11. Övriga frågor
11.1 Inte alla som vill kan nyttja huset under sommaren då det är högt tryck under juli månad
och under helger. Beslut togs därför på att tillåta upp till tre sällskap samtidigt – istället för två
som tidigare.
11.2 Jafar lyfte frågan om att huset ska nyttjas av mer av socialt utsatta grupper. Olika förslag
på aktiviteter diskuterades hur man kan locka de stipendiater som kanske inte annars skulle
komma ut. Jafar diskuterade möjligheten att låta andra organisationer få nyttja huset.
En workshop eller idédiskussion kring dessa frågor ska planeras.
12. Årsmötets avslutande

