SFIS Syd
Org. Nr. 802002-0924
Årsmöte 2006

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med Svensk förening för
informationsspecialister, Lokalavdelningen i Sydsverige 15 mars 2006, kl.
17.15.

Plats: Glorias festvåning, Lund

§1

Val av ordförande för årsmötet
Till ordförande för årsmötet valdes Hans Holm

§2

Val av sekreterare för årsmötet
Till sekreterare för årsmötet valdes Åsa Lindblad

§3

Fråga om kallelse skett i behörig ordning
Mötet ansåg att kallelsen skett i behörig ordning

§4

Val av två rösträknare och tillika justeringsmän att jämte ordföranden
justera protokollet
Till justeringsmän utsågs Karin Ohrt och Anna Alwerud

§5

Styrelsens verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelsen föredrogs av Pia Bagge.

§6

Föredragning av revisorernas berättelse
Karin Ohrt föredrog revisorernas berättelse, denna godkändes och lades till
handlingarna

§7

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret samtidigt
riktades ett varmt tack till styrelsen för deras arbete under det gångna året

§8

Val av ordförande
Till ordförande för SFIS Syd valdes enhälligt Charlotte Håkansson.

§9

Val av övriga styrelseledamöter
Till övriga ledamöter valdes
Pia Bagge, omval
Alexandra Forsberg, nyval
Katarina Jandér, nyval
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§ 10

Val av revisor
Till revisorer valdes
Ordinarie Hans I. Holm, omval
Ordinarie Karin Ohrt, omval
Suppleant: Katarina Bulat

§ 11

Val av valberedningen
Till valberedning valdes
Gunhild Seebass (sammankallande), Kristina Lindgren och Lotta Tebäck.

§ 12

Förslag till ledamot att ingå i centrala SFIS valberedning
Linda Gustafsson valdes som SFIS Syds representant i centrala SFIS
valberedning, Som ersättare valdes Pia Bagge.

§ 13

Avtackning avgående ledamot
Kristina Lindgren avtackades för sina insatser i styrelsen

§ 14

Motioner och förslag
Inga motioner hade inkommit till årsmötet

§ 15

Övriga frågor (information)
Då inga övriga frågor togs upp avslutades mötet.

Lund den 15 mars 2006.

Vid protokollet

Åsa Lindblad (sekr.)
Justeras

Hans Holm (ordf.)

Karin Ohrt (justerare)

Anna Alwerud (justerare)

