Dagordning - Årsmöte 2018.
Datum och tid: 2018-05-26 kl. 11.00

§1. Mötets öppnande.
Ordförande förklarar mötet öppnat, och hälsar alla välkomna.
§2. Fråga om mötets behöriga utlysande.
Stefan Jansson, 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: Stefan Jansson
Sekreterare: Karl Hesselgren
Justerare och rösträknare: Jon Johnson & Dan Lilja
§4. Fastställande av röstlängd.
Årsmötet beslutar att fastställa röstlängden till 11 personer.
§5. Fastställande av dagordning.
Årsmötet beslutar att fastställa dagordningen.
§6.1. Verksamhetsberättelse.
Styrelsen har annordnat 4 stycken träffar, bland annat på BASE10 och på Stadsbiblioteket, har annoserat
träffar via Meetup och har lockat nya besökare och medlemmar. Det är ganska många som kommer som
inte sedan blir medlemmar, detta är helt ok för oss, då det ändå fyller föreningens syfte.
Vi har förenklat styrelsens arbete och minskat personberoendet, har även haft flera styrelsemöten.
§6.2. Ekonomisk berättelse.
Verksamhetsåret löper 2017-07-01 - 2018-06-30
Föreningen har 26 betalande medlemmar. Detta är en ökning av 4 medlemmar jämför med 2017.
Tillgångar: 12 405.01 kr
Tillgångar vid föreningens förra årsmöte: 9497.01 kr
Debit (inkomster under året) 2909 kr
Kredit (Utgifter under året) 100 kr
Föreningens inkomst är medlemsavgifter/donationer.
Ytterligare några återkommande utgifter är att vänta innan årsavslut som domännamn etc.
Föreningen är befriad från att deklarera 5 år framåt dvs till 2023.
§6.3. Revisionsberättelse.
Allt som har kollats än så länge ser korrekt ut, men det finns ingen fullständig revision då
verksamhetsåret inte är slut. Den kommer finns tillgänglig på hemsidan när den är klar, även förra årets
berättelse kommer upp snart.
§7. Frågan om ansvarsfrihet.
2016-17 års styrelse fick förra året, vi hoppar över denna fråga detta år för att göra det korrekt.
§8. Verksamhetsplan.

Vi fortsätter som de senaste åren, agera som social mötesplats för Linux användare i Uppsala, organisera
hack och stödja medlemmars projekt.
§9. Motioner & Propositioner.
Inga har inkommit
§10. Medlemsavgift.
Styrelsen rekommenderade att fortsätta ha en frivillig medlemsavgift på 100kr och årsmötet beslutade att
forsätta med det.
§11. Val av styrelse för det kommande verksamhetsåret.
Ordförande Stefan Jansson
Kassör Josef Andersson
Sekreterare Karl Hesselgren
Ledamöter
Jon Johnsson
Henrik Malmgren
Fredrik Brynteson
§12. Val av valberedare.
Då valberedningen ej är obligatorisk så beslutade årsmötet att inte utse någon valberedning.
§13. Val av revisorer.
Årsmötet beslutade att åter välja Alexander Andersson som revisor.
§14. Fastställande av teckningsrätt för det kommande året.
Årsmötet beslutade att fortsatt ge styrelseordförande och kassör gemensam teckningsrätt.
§15. Övriga frågor.
Kan vi ha fler talare på möten – medlemmar är välkomna att tipsa om talare dem skulle vilja se och tror
att vi kan locka till Uppsala. Man kan tillexempel erbjuda att betala för resa och mat om talare kommer
långt ifrån.
Medlemmar får väldigt gärna organisera aktiviteter, styrelsen kan hjälpa till att kommunicera ut info till
andra medlemmar. Vi ska försöka organisera fler träffar under de mörka månaderna och kolla om vi kan
fixa träffar med andra grupper/föreningar.
§16. Mötets avslutande
Mötet avslutas
Mötessekreterare
Karl Hesselgren
Justeras
Jon Johnsson och Dan Lilja

