Protokoll för Salts årsmöte 2013
Plats:
EFS-kyrkan, Örnsköldsvik
Datum och tid: 2013-05-10 kl. 13.00 - 17.00
Närvarande: 53 röstberättigade ombud
Paragrafer: §§ 1-19

Underskrifter:

_____________________________
Johanna Björkman
(ordförande)

_____________________________
Hanna Lindfors
(vice ordförande)

_____________________________
Erik Swedberg
(sekreterare)
Justeras:

_____________________________
Malin Henrysson
(justeringsperson)

_____________________________
Hans-Erik Hansander
(justeringsperson)

§1

Salts ordförande inleder årsmötet
Salts styrelseordförande Charlotte Erdtman förklarade mötet öppnat.

§2

Vi bestämmer hur många som får rösta under årsmötet, sk röstlängd
Röstlängden fastställdes till 53 röstberättigade ombud.

§3

Vi väljer ordförande, vice ordförande och sekreterare för årsmötet
Årsmötet beslutade:
att välja Johanna Björkman till mötets ordförande, Hanna Lindfors till mötets vice
ordförande och Erik Swedberg till mötets sekreterare.
Dessutom med Olof Edsinger som bisittare.

§4

Vi väljer de som ska kontrollera (justera) protokollet och räkna rösterna
Årsmötet beslutade:
att välja Malin Henrysson och Hans-Erik Hansander till justerare av årsmötets protokoll.
att välja Mikael Marklund, Sofia Svensson, Johannes Stenberg och Markus Samuelsson till
rösträknare.

§5

Vi beslutar om alla har fått veta i tid när och var årsmötet ska hållas
Kallelse har publicerats i Budbäraren nr 12/2012.
Årsmötet beslutade:
att godkänna kallelsen till årsmötet.

§6

Vi beslutar i vilken ordning beslut och information ska tas upp under årsmötet
Styrelsen föreslog att årsmötet skickar en hälsning till EFS årsmöte, vilket behandlas
under punkten övriga frågor.
Mötesordförande Johanna Björkman informerade om att nomineringar till styrelsevalet
skall lämnas in skriftligt senast under pausen, samt att även nomineringar till
valberedningen skall lämnas in skriftligt senast under pausen.
Årsmötet beslutade:
att godkänna dagordningen med ovan nämnda tillägg.

§7

Styrelsen får berätta om Salts verksamhet under 2012
a) Verksamhetsredovisning.
En skriftlig verksamhetsredovisning har sänts ut till alla föranmälda ombud. Styrelsen,
genom Evelina Andersson och Samuel Hellgren, redogjorde muntligt för denna.
Årsmötet beslutade:
att fastställa verksamhetsredovisningen för 2012 och lägga den till handlingarna.

b) Ekonomisk redovisning.
Salts generalsekreterare Olof Edsinger redogjorde för årsredovisningen 2012, samt för
budgetredovisningen för 2012 och 2013. Två personer yttrade sig med anledning av den
ekonomiska redovisningen.
Årsmötet beslutade:
att fastställa balans- och resultaträkningen för 2012 och lägga den till handlingarna.
§8

Vi får höra revisorernas berättelse
Vice ordförande Hanna Lindfors redogjorde för revisorernas berättelse för 2012.
Årsmötet beslutade:
att lägga revisorernas berättelse för 2012 till handlingarna.

§9

Vi beslutar om ansvarsfrihet
Årsmötet beslutade:
att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012.
Årsmötet ajournerades för paus fram till kl. 14.45.

§ 10

Vi väljer nya personer som ska sitta i Salts styrelse
Salts styrelse har under 2012-2013 bestått av:
Charlotte Erdtman (ordf)
Samuel Hellgren (vice ordf)
Evelina Andersson (sekr)
Markus Holmström (vice sekr)
Lovisa Fahlgren
Tobias Graaf
Joel Lindén
Nils J Lundgren
Maria W Persson
Michael Rastas
Lovisa Schmidt
Fannie Thomasson
I tur att avgå är:
Charlotte Erdtman
Samuel Hellgren
Markus Holmström
Joel Lindén
Nils J Lundgren
Michael Rastas
Lovisa Schmidt
Sju personer skall väljas till Salts styrelse, varav sex personer för en mandatperiod av två
år och en person för en mandatperiod av ett år. Valberedningens representant Sofia
Svensson presenterade valberedningens förslag till styrelseledamöter.

Valberedningens förslag på ledamöter:
Viktor Andersson
Charlotte Erdtman
Petrus Halvarsson
Samuel Hellgren
Malin Henrysson
Julia Johansson
Nils J Lundgren
Charlotta Nordström
Robert Strand
De nominerade kandidaterna presenterades för årsmötet.
Möjlighet att plädera för en eller flera kandidater gavs.
Årsmötet beslutade:
att pläderingstiden begränsas till 30 sekunder.
Årsmötet beslutade:
att välja följande personer till Salts styrelse för en mandatperiod av två år:
Viktor Andersson
Charlotte Erdtman
Petrus Halvarsson
Samuel Hellgren
Nils J Lundgren
Robert Strand
och för en mandatperiod av ett år:
Malin Henrysson
§ 11

Vi beslutar om förslag från styrelsen, sk propositioner
Samuel Hellgren föredrog styrelsens proposition till stadgeändring för ett andra beslut.
Utifrån detta släpptes debatten fri.
Årsmötet beslutade:
att anta propositionen om stadgeändring för ett andra beslut.

§ 12

Vi beslutar om förslag som skickats in till årsmötet, sk motioner
a) Svensk-kyrkisk ordlista
Vice ordförande Hanna Lindfors föredrog David Degermans motion om en svenskkyrkisk ordlista. Salts styrelseordförande Charlotte Erdtman redogjorde för styrelsens
yttrande över motionen. Utifrån detta släpptes debatten fri. En person yttrade sig med
anledning av motionen.
Årsmötet beslutade:
att bifalla motionen i enlighet med styrelsens förslag.

b) Ledarutbildning inom Salt
Vice ordförande Hanna Lindfors föredrog Jakob Nordströms motion om ledarutbildning
inom Salt. Salts styrelseordförande Charlotte Erdtman redogjorde för styrelsens yttrande
över motionen. Utifrån detta släpptes debatten fri.
Årsmötet beslutade:
att bifalla motionen i enlighet med styrelsens förslag.
§ 13

Vi bestämmer en plan för vad Salt ska göra 2013-2014
Salts styrelseordförande Charlotte Erdtman redogjorde för styrelsens förslag till
verksamhetsplan för Salt 2013-2014. Utifrån detta lämnades debatten fri.
Elva personer yttrade sig med anledning av verksamhetsplanen.
Årsmötet föreslog följande tillägg till styrelsens förslag till verksamhetsplan:
• Under rubriken ”Barnsatsningar” införa ”Genom att undersöka möjligheten för Salt
att engagera sig för sjuka och funktionshindrade barn i Sverige”.
• Under rubriken ”Relationer” införa ”Genom att undersöka möjligheten att
tillsammans med EFS arbeta med mentorskap mellan unga och äldre”.
Årsmötet beslutade:
att godkänna verksamhetsplanen för 2013-2014 med ovan angivna tillägg.
I anslutning till punkten redogjorde också Nils J Lundgren för det visionsarbete som
under våren har bedrivits i Salts styrelse.

§ 14

Vi bestämmer ramen för ekonomin 2014
Salts generalsekreterare Olof Edsinger redogjorde för styrelsens förslag till rambudget för
år 2014.
Årsmötet beslutade:
att fastställa rambudget för 2014.

§ 15

Val av tre revisorer med suppleanter för nästa räkenskapsår
Årsmötet beslutade:
att välja Marianne Fredriksson Stohr som ordinarie med Lars Nicklasson som suppleant,
Gunnar Jonsson som ordinarie med Inger Öhman som suppleant
samt Ulf Jonsson som ordinarie med Sven E Johansson som suppleant.
Detta under förutsättning att samma personer väljs till revisorer för EFS av EFS årsmöte
2013.

§ 16

Vi väljer en valberedning som ska föreslå människor till styrelsevalet mm 2014
Årsmötet beslutade:
att välja följande personer till valberedning:
Norrbotten: Miriam Karam (ordinarie), Markus Samuelsson (suppleant)
Västerbotten: Emil Forslund (ordinarie), Isak Samuelsson (suppleant)
Mittnorrland: Hans-Erik Hansander (ordinarie), Miriam Larsson (suppleant)
Mittsverige: David Degerman (ordinarie), Ingrid Perbo (suppleant)
Väst-Sverige: Sofia Svensson (ordinarie), Johannes Sköldengen (suppleant)
Sydöst-Sverige: Erika Harrysson (ordinarie), Simon West (suppleant)
Sydsverige: Iza Jönsson (ordinarie), Sara Johansson (suppleant)

§ 17

Övriga frågor
Årsmötet beslutade att skicka en hälsning från Salts årsmöte till EFS årsmöte 2013.

§ 18

Vi tackar de som slutat i styrelsen
Salts styrelseordförande Charlotte Erdtman tackade de avgående styrelseledamöterna för
den tid och det engagemang som de har lagt ned för Salt.

§ 19

Ordföranden avslutar mötet
Mötet avslutades med bön.

