
	  
	  
Årsmöte	  GSKF	  	  Gålöstipendiaternas	  kamratförening	  

26	  april	  2018	  kl	  18.30,	  Gålöstiftelsens	  kontor	  

	  

Närvarande:	  

Senida	  Begovic	  

Anna	  Markevärn	  

Arash	  Rezai	  	  

Miriam	  Örtegren	  

Alexandra	  Rogushina	  

Sarah	  Gampel	  

Maria	  Kalman	  

	  

1.	  Mötet	  öppnas	  	  

2.	  Fastställande	  av	  dagordning	  

3.	  Val	  av	  ordförande	  och	  sekreterare	  för	  mötet	  :	  Senida	  Begovic	  väljs	  till	  ordförande	  och	  Anna	  
Markevärn	  till	  sekreterare	  

4.	  Val	  av	  två	  protokolljusterare:	  Miriam	  Örtegren	  och	  Maria	  Kalman	  är	  justerare.	  

5.	  Fråga	  om	  mötet	  har	  utlysts	  på	  rätt	  sätt:	  JA	  

6.	  Föreningens	  verksamhetsberättelse:	  Anna	  läser	  föreningens	  verksamhetsberättelse	  från	  
2017.	  

7.	  Styrelsens	  ekonomiska	  rapport:	  Arash	  går	  igenom	  den	  ekonomiska	  redovisningen.	  Ekonomin	  
är	  god.	  Pengar	  finns	  över	  sedan	  föregående	  verksamhetsår.	  

9.	  Fråga	  om	  ansvarsfrihet	  för	  styrelsen.	  

10.	  Val	  av	  ordförande:	  Miriam	  Örtegren	  väljs	  till	  ny	  ordförande.	  Senida	  Begovic	  väljs	  till	  vice	  
ordförande	  

11.	  Val	  av	  övriga	  styrelseledamöter	  samt	  suppleanter:	  

Sarah	  Gampel	  väljs	  till	  ny	  kassör,	  Arash	  Rezai	  väljs	  till	  vice	  kassör.	  

Maria	  Kalman	  väljs	  till	  sekreterare,	  Anna	  Markevärn	  väljs	  till	  vice	  sekreterare.	  

Alexandra	  kvarstår	  som	  ledamot.	  



	  
	  
	  

12.	  Inkomna	  motioner:	  

	   1.	  Hur	  bättre	  förmedla	  att	  avgiften	  är	  100	  kr	  inte	  150	  kr?	  Olika	  förslag	  diskuterades;	  
tydligt	  skriva	  på	  hemsidan	  om	  avgiften,	  på	  Facebook	  och	  flyers	  behöver	  uppdateras.	  	  

	   2.	  Hur	  bättre	  fånga	  upp	  medlemmar	  till	  styrelsen?	  Anna	  diskuterar	  möjligheten	  att	  
erbjuda	  kortare	  mindre	  arrangemang	  inne	  i	  stan,	  exempelvis	  bio	  eller	  teater.	  Vidare	  försöka	  att	  
rekrytera	  vid	  olika	  programverksamheter,	  såsom	  ridning	  och	  kräftskivan.	  	  

13.	  Övriga	  frågor:	  Byte	  av	  mejladress	  från	  gmail	  till	  en	  mejladress	  kopplad	  till	  hemsidan.	  Ny	  
mejladress	  är	  nu	  info@galoro.se 

 

14.	  Årsmötets	  avslutande.	  

	  

	  

	  

Vid	  protokollet,	  

Anna	  Markevärn	  sekreterare	  


