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§1

Mötets öppnande
Salts styrelseordförande Andreas Lind hälsade välkommen och förklarade mötet
öppnat.

§2

Upprättande och godkännande av röstlängd.
Röstlängden fastställdes till 90 röstberättigade ombud, varav 9 ledamöter i Salts
styrelse.

§3

Val av presidium
Årsmötet beslöt:
att välja Markus Bäckström till ordförande.
att välja Ellen Gredegård till vice ordförande.
att välja Sofia Svensson till sekreterare.

§4

Val av justeringspersoner och rösträknare
Årsmötet beslöt:
att välja Simon Miderfjäll och Jenny Gustavsson till justeringspersoner.
att välja Rebecka Nilsson, Markus Holmström, Emil Forslund och Sara Dawidsson
till rösträknare.

§5

Godkännande av kallelsen till årsmötet
Årsmötet beslöt:
att godkänna kallelsen till Salts årsmöte 17 juni 2006 på Stockholmsmässan i Älvsjö.

§6

Godkännande av dagordning och allmän information
Årsmötet beslöt:
att godkänna dagordningen utan ändringar.

§7

Salts verksamhetsredovisning för 2005. Verksamhetsplan för
2006.
Salts generalsekreterare Olof Edsinger föredrog Salts styrelses
verksamhetsredovisning för 2005 samt Salts verksamhetsplan för 2006.
Årsmötet beslöt:
att lämna samtliga språkliga korrigeringar till presidiet.
att godkänna Salts verksamhetsredovisning för 2005 och verksamhetsplan för 2006
samt att lägga dessa till handlingarna.
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§8

Beslut om ansvarsfrihet
Årsmötet beslöt:
att ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§9

Fastställande av rambudget för 2007
Salts kanslichef Tin Mörk redogjorde för Salts budgetprognos för 2006 och
rambudget för 2007.
Årsmötet beslöt:
att anta Salts rambudget för 2007.
Vi tog upp en kollekt till Salts verksamhet.

§ 10 Val av ledamöter till Salts styrelse
I tur att avgå var följande styrelseledamöter:
Anders Berg
Olof Forslund
Johan Holmgren
Simon Simonsson
Rigmor Skogsén
Ulla-Karin Zetterström
Dessutom hade Marta Lindvert meddelat att hon lämnar sitt styrelseuppdrag i förtid.
Följande förslag förelåg från valberedningen:
Tobias Adrian
Emmanuel Bellander
Anders Berg
Olof Forslund
Johan Holmgren
Simon Simonsson
Rigmor Skogsén
Ulla-Karin Zetterström
Därutöver nominerades Johan Lundberg direkt av årsmötet.
Emmanuel Bellander meddelade i samband med årsmötet att han avstod från att
kandidera.
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Årsmötet beslöt:
att införa en tidsbegränsning för pläderingar på 30 sekunder.
att välja följande till Salts styrelse:
på två år:
Tobias Adrian
Anders Berg
Olof Forslund
Johan Holmgren
Simon Simonsson
Rigmor Skogsén
på fyllnadsval på ett år:
Ulla-Karin Zetterström

§ 11 Val av två revisorer med suppleanter för nästa räkenskapsår.
Årsmötet beslöt:
att välja Rolf Berglund och Marianne Stohr till ordinarie revisorer för år 2006.
att välja Göran Trennemark som ersättare för Rolf Berglund samt Lars Nicklasson
som ersättare för Marianne Stohr.

§ 12 Val av valberedning
Årsmötet beslöt:
att välja följande valberedning för år 2006/2007:
ordinarie:
Norrbotten: Elin Westerlund
Västerbotten: Fredrik Lundberg
Mittnorrland: Frida Sjölander
Mittsverige: Markus Holmström
Väst-Sverige: Rebecka Nilsson
Sydöst-Sverige: Maria Linnarsson
Sydsverige: Daniel Svensson
suppleanter:
Norrbotten: Marcus Johansson
Västerbotten: Matilda Olsson
Mittnorrland: vakant
Mittsverige: Magnus Jonsson
Väst-Sverige: Johanna Jelmbark
Sydöst-Sverige: Ellen Gredegård
Sydsverige: Simon Sjöberg
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§ 13 Fastställande av stadgeändringsförslag från Salts styrelse
Årsmötet beslöt:
att anta ändringsförslag i §§ 3.2.1, 6, 9.3 (som i fortsättningen blir § 10.3) samt införa
en ny § 8 enligt följande:
3.2.1 Vid årsmötet har varje ansluten förening rätt att låta sig representeras av två
ombud. Därutöver får varje förening utse ett ombud per påbörjat 50-tal medlemmar.
(1-50 medlemmar: 2 ombud; 51-100 medlemmar: 3 ombud; 101-150 medlemmar: 4
ombud; osv.) Ombuden får delta i årsmötesförhandlingar och beslut.
§ 6 Rikskansli och anställda
Salts generalsekreterare utses av styrelsen efter samråd med EFS riksstyrelse. Salts
anställda är underställda EFS missionsföreståndares teologiska tillsynsansvar.
§ 8 Räkenskapsår
Salts räkenskapsår är kalenderår.
10.3 Ansluten förening som beslutat ändring av eller tillägg till §§ 1, 2 eller 3 i sina
stadgar, äger inte rätt att genom ombud delta i Salts årsmötes överläggningar och
beslut förrän dessa ändringar eller tillägg har godkänts av Salts styrelse. För Salts
distrikt gäller samma ordning, dock endast vid ändring av § 1.1 och § 2.

§ 14 Tack till avgående styrelseledamöter
Avgående styrelseledamot Marta Lindvert var ej närvarande vid årsmötet men
kommer att tackas vid ett senare tillfälle.

§ 15 Avslutning
Mötesordföranden avslutade mötet och vi bad tillsammans.
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