Årsstämma för Clowner utan Gränser 2021
11 maj 2021 kl 18.00-19.45, via Zoom.
Röstlängd bifogas protokollet.
1. Stämmans öppnande

Styrelseordförande öppnade årsstämman.
2. Fastställande av röstlängd

Stämman fastställde bifogad röstlängd på 22 röstberättigade deltagare.
3. Fastställande av dagordning

Stämman fastställde dagordningen, med flytt av punkt 11, Avtackning av styrelse och valberedning, till
sista punkt på dagordningen.
4. Fråga om årsstämman blivit behörigen utlyst

Stämman fastställde att mötet blivit behörigen utlyst.
5. Val av funktioner vid årsstämman

- val av mötesordförande
Stämman beslutade att välja Linn Holm till mötesordförande.
- val av mötessekreterare
Stämman beslutade att välja Angelica Månsson-Gerde till mötessekreterare
- val av två justeringspersoner tillika rösträknare
Stämman beslutade att välja Mays Sylwan och Kajsa Englund till justerare tillika rösträknare.
6. Föredragning av styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2020

Generalsekreteraren föredrog verksamhets- och förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2020.
Stämman beslutade att godkänna den och lägga den till handlingarna.
7. Föredragning av revisorernas revisionsberättelse över styrelsens förvaltning för verksamhetsåret
2020

Styrelsens kassör föredrog revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2020. Stämman beslutade att
godkänna den och lägga den till handlingarna.
8. Fastställande av resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2020

Styrelsens kassör föredrog resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2020. Stämman beslutade
att godkänna den och lägga den till handlingarna.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslutade att i enlighet med revisorns rekommendationer tillstyrka styrelsen ansvarsfrihet
10. Val av:
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- val av styrelseordförande för en tid av ett år:
Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att välja Lilja Fredriksson till
styrelseordförande.
- val av övriga ledamöter och suppleanter för en tid av ett respektive två år:
Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att välja nedanstående personer till
ledamöter och suppleanter i styrelsen
Omval ledamot, ett år: Christina Strandberg
Omval ledamot, två år: Angelica Månsson-Gerde, Ulf Wahlström Rönnell
Nyval ledamot, två år: Farhad Mazi Esfahan
Nyval suppleant, ett år: Björn Dahlman, Inger Jungehall
.
Följande ledamöter har ett år kvar på sitt mandat: Anneli De Wahl, Hala Mohammed, Joacim
Gustafson, Dona Hariri.
-en extern revisor och en intern revisor för en tid över ett år:
Stämman beslutade att välja Josefin Fors till extern revisor och Pernilla Varverud till suppleant,
vardera för en tid av ett år.
Stämman beslutade att välja Jennifer Vidmo till intern revisor för en tid av ett år.
-valberedningen, bestående av minst två ledamöter för en tid av ett år:
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att välja Katarina Gold, Anna Ljungqvist och
Jonas Sjögren till ny valberedning för en tid av ett år.
11. Fastställande av medlemsavgift

Medlemsavgiften för 2021 fastställdes till 200 kronor. Årsstämman beslutade i enlighet med
styrelsens förslag.
12. Motioner från medlemmar

Inga motioner inkomna.
13. Övriga frågor

Inga övriga frågor lyftes.
14. Stämmans avslutande

Styrelseordförande öppnade årsstämman.
Avtackning av styrelse och valberedning

Avgående styrelseordförande Karin Lekberg, tackade avgående ledamöter i styrelsen Therese Leijon
och Baha Swidan, samt valberedningens Joel Lind avtackades för goda insatser under flera år.
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Stockholm 11 maj 2021
Mötesordförande

Mötessekreterare

Linn Holm

Angelica Månsson-Gerde

Justeras:

Mays Sylwan

Kajsa Englund
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