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1. Motets oppnande 
Motet forklaras oppnad via ordforande Lisa Kosers inledningstal. 

2. Val av motesordforande, sekreterare samt tva justerare, tillika rostraknare 
Torborg Klingsel valds till motesordforande, Hasan Duma till sekreterare. Till 
justerare och rostraknare valds Elena Oberg och Mikael Jamlo 

3. Har motet utlysts stadgeenligt? 
Motets behoriga utlysande godkandes. 

4. Godkannande av dagordningen 
Dagordning godkandes, 

5. Verksamhetsberattelse for verksarnhetsaret 2018 
Ordforande Lisa Koser foredrog en sarnmanfattning av verksamhetsberattelsen, Se 
bilagan 

6. Styrelsens ekonomiska redovisning 
Kassoren Kari Kamsvag Magnusson foredrcg en sarnmanfattning av den ekonomiska 
redovisningen. Efter en lyckad kongress gar foreningens ekonomi bra. Se bilagan 

7. Revisoremas rapport 
Revisor Simon Branting redovisade revisoremas rapport. Han och Vage Ljungren 
tillstrykte att styrelsen beviljas ansvarsbefrielse. 

8. Kan styrelsen beviljas ansvarsfrihet for det gangna verksamhetsaret? 
Styrelsen beviljas ansvarsfrihet. 

9. Val av ledamoter till styrelsen for kommande verksamhetsar 
Monika Nilsson foredrar styrelsens forslag; Lisa Koser, Kari Kamsvag Magnusson, 
Elena Oberg, Susan Hanshoff, Mette Akerhielm, Hasan Duma, Johan Wallmark, Sun 
Kratz Frisk vals om samt Alessandra Greco och Caroline Radetzky valds for 2 ar. 
Hadanefter kommer varje ny val for styrelsen kommer att ske pa 2 ar enligt andring pa 
stadgama pa 2018. 

10. Val av kassor for kommande verksamhetsar 
Kari Kamsvag Magnusson valds till kassor. 

11. Val av tva revisorer 
Simon Branting och Peter Comstedt valds till uppgiften. 

12. Val av ny valberedning 
Monika Nilsson och Karin Oldegard Ljunggren valds till uppgiften 

13. Budget och medlemsavgift for kommande verksamhetsar 
Arsmotet bestammer att behalla den nuvarande medlemsavgiftema pa 375 kr for 
fullbetalande samt 200 kr for studerande pga arets goda ekonomiska lage. 

14. Forslag till motion fran FFST till SFFT angaende medlemsavgiften 
Vi kommer att ha lamna motion till SFFT ang medlemsavgiften. Se bilagan. 



15. Ovriga fragor 
16. Motets avslutande 

Motet avlutas. 

Hasan Duma, motessekreterare 
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Elena Oberg, justerare ) 
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Mikael Jamlo, justerare 


