Protokoll - årsmöte 2017.

Datum och tid: 2017-05-20 kl. 12.00

Plats: Uppsala, Studiefrämjandet, Portalgatan.
§1. Mötets öppnande.
Styrelseordförande Anders Hellström öppnar mötet och hälsar alla varmt välkomna.
§2. Fråga om mötets behöriga utlysande.
Anders Hellström, Styrelseordförande, informerar om att kallelsen utlysts i enlighet
med stadgarna - via hemsidan och via e-post.
Årsmötet beslutar att mötet är behörigt utlyst.
§3. Val av mötesfunktionärer
Mötesordförande
Anders Hellström
Mötessekreterare
Josef Andersson
Två rösträknare och tillika justerare
Stefan Jansson
Karl Hesselgren
§4. Fastställande av röstlängd.
Årsmötet beslutar att fastställa röstlängden till 9 personer.
§5. Fastställande av dagordning.
Årsmötet beslutar att fastställa dagordningen.
§6.1. Verksamhetsberättelse.
Fyra hackathon-träffar 2016/2017.
Två styrelsemöten hölls under året.
Vi diskuterade behov av förnyelse i styrelsen.
Vi beslutade att köpa in en ny router.
Vi hörde om träffar om biblioteket.
Verksamheten i siffror
Under året ..
● hade föreningen 22 betalande medlemmar
● genomfördes 4 arrangemang
§6.2. Ekonomisk berättelse.
Under verksamhetsåret har föreningen haft inkomster ifrån medlemsavgifter om totalt 660 kr. Vi
har fått verksamhetsbidrag från Studiefrämjandet på 1620 kr.
Föreningen har haft utgifter för inköp av ny eventgateway, bankavgifter, samt årsavgifter för
domännamn.
Vi har idag 9497.01 kr i kassan vilket är en minskning med 2068.05 kr.
§6.3. Revisionsberättelse.

Då revisionsberättelse inte hunnits med (överlämmning etc från förra året) visades kontot in/ut
med kvitton från gnucash för medlemmar vid årsmötet, detta för att underlätta att mötet kunde fortgå.
§7. Frågan om ansvarsfrihet.
Årsmötet beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.
§8. Verksamhetsplan.
Föreningen kommer att fortsätta agera som en social mötesplats för Linuxanvändare
i Uppsala med hack- och grillträffar, samt stödja medlemmars projekt som är
förenliga med föreningens verksamhet.
§9. Motioner & Propositioner.
Inga motioner eller propositioner har inkommit.
§10. Medlemsavgift.
Styrelsen rekommenderar att behålla den nuvarande rekommenderade
medlemsavgiften 100 kr/år.
§11. Val av styrelse för det kommande verksamhetsåret.
Årsmötet beslutar att för det kommande verksamhetsåret välja styrelse enligt nedan.
Ordförande: Stefan Jansson
Kassör: Josef Andersson
Sekreterare: Karl Hesselgren
§12. Val av valberedare.
Årsmötet tolkar stadgarna som att valberedning ej är obligatoriskt utan förlitar sig vid
nästa årsmöte på att frivilliga anmäler sitt intresse för att sitta med i styrelsen.
§13. Val av revisorer.
Årsmötet beslutar att åter välja Alexander Andersson som revisor. Alexander kunde ej
medverka på mötet, men har genom förfrågan från Josef Andersson uttryckt att han kan ställa upp
igen.
§14. Fastställande av teckningsrätt för det kommande året.
Årsmötet beslutade att styrelseordförande samt kassör får fortsatt teckningsrätt.
§15. Övriga frågor.
Önskningar om att styrelse under året arbetar mer med att få in nya medlemmar framfördes
under mötet.
Fika-verksamhet berördes, och där uppmanades medlemmarna att sammankalla till sådana möten
om man är intresserade.
§16. Mötets avslutande
Mötet avslutades och deltagarna tackades för ett bra genomfört möte.
Mötessekreterare
Josef Andersson
Justeras
Stefan Jansson Karl Hesselgren

