Protokoll FFST årsmöte 21 mars 20L3
$1 Mötet öppnades.
$2 Till mötesordlorande valdes Torbjörn Vennström, till mötessekreterare Chicki Gidlund
och till iusterare och tillika rösträknare valdes Elisabet Wollsön och Cai Bellander.
$3 Årsmötet

ansågs vara stadgeenligt utlyst.

$4 Dagordningen godkändes.
g5 Lena Sahlström läste upp verksamhetsberättelsenför 2012. Den godkändes av mötet med
en rättelse. (rad två ska det stå Birgitta Lindholm). Verksamhetsberättelsen bifogas
protokollet.

$6 Kassör Gunnar Forsberg lämnade årsredovisningen och läste upp kassörens rapporl.
Föreningens ekonomi är god och medlemsantalet har ökat. Mötet godkände årsredovisningen
och fastställde balansräkning. Rapporten bifogas protokollet.

$7 Revisor Torbjörn Vennström föredrog revisionsberättelsen och denna godkändes av
mötet. Resultatet överförs

till

201 3.

$8 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet

av mötet.

rl9-10 Val av str,r^l.e ftir 2013. Tre ledamö1"141'gick, Kristina Ryding. Adina Sala.mon och
Karolina Eriksson. Till styrelsen valdes enhälligt enligt valberedningens förslag:
Ordförande Fanny Marell
Kassör Birgitta Lindholm
Ledamöter: Bente Aanestad. Karin Brun, Gunnar Forsberg, Per Götberg, Pernilla Lilja. Lena
Sahlström, Hugo Waara och Johan Wallmark.
$1

$

1 Torbjörn Vennström omvaldes till revisor. Revisorsuppleant hålls vakant.

12 Anita Blom af Ekenstam och Görel Fred omvaldes till valberedning.

l3

Mötet beslutade enligt förslag att bibehålla medlemsavgiften. Då styrelsen inte
presenterade någon budget för 2013 uppdrog mötet till styrelsen att hålla reda på utgifter och
inkomster under året.
$

$14 Inga inkomna motioner.
$15 Johan Wallmark och Per Götberg kliver av redaktörskapet för Medlemsbladet. Det har
varit svårt att få in material att fylla fyra tidningar per år, vilket har känts tungt och
frustrerande.
Trots att inte alla nummer kommit ut har intresset för att annonsera i tidningen inte minskat.
Flera idöer kom fram:
- att medlemsbladet integreras i Rikstidningen SFT
- att använda hemsidan
- att bilda en redaktionskommittd med anknytning till styrelsen
- mailutskick

Flera röster hördes att papperstidningen är viktig.

Styrelsen fick i uppdrag att göra ett utskick om intresseanmälan till redaktionskommittd.
Förslag hördes också om att publicera protokollet på hemsidan tillsammans med ett
upprop om intresseanmälan.
De avgående redaktörerna berättade att Mårten af Ekenstam finns med som stöd ftir idöer
om utveckling och teknik.

$16 Övriga frågor. De avgående ledamöterna avtackades.med välgörande cremer och
goda dofter.
$17 Mötet avslutades.
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