Protokoll fört vid årsmöte i Poesi utan gränser den 24 januari 2018.
Närvarande: närvarolista bifogas originalprotokollet
§1. Mötets öppnande
Ordförande Birgit Harling förklarade mötet öppnat.
§2. Val av ordförande för mötet
Till ordförande för mötet valdes Birgit Harling.
§3. Val av sekreterare för mötet
Till sekreterare valdes Kristina Axell
§4. Val av justeringspersoner
Att jämte ordföranden justera årsmötesprotokollet valdes Carin Arvidsson och Louise
Näsström
§5. Årsmötets behöriga utlysande
Ordförande Birgit Harling meddelade att kallelse skickats ut per mail tillsammans
med kallelsen till årsmötet i Uppsala språklärarsällskap, samt att kallelse och
verksamhetsberättelse även lagts ut på föreningens hemsida.
§6. Fastställande av dagordning
Dagordningen godkändes.
§7. Protokoll från föregående årsmöte
Valda delar av föregående årsmötesprotokoll lästes upp och lades till handlingarna.
§8. Verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelsen finns utlagd på föreningens hemsida och bifogas
originalprotokollet. Ordförande kommenterade kort dess innehåll.
§9. Föreningens ekonomi
Birgit Harling redogjorde för de anslag och bidrag som föreningen fått under det
gångna året, sammanlagt 124 000 kronor. Årets resultat är ett underskott på 6 480, 90
kronor. Kassabehållningen 31/12 2017 var 7 940,75.
§10. Revisionsberättelse
Revisionsberättelsen lästes upp och bifogas originalprotokollet.
§11. Ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet enlig revisorernas förslag.

§13. Val av ordförande för 2018
Birgit Harling valdes till ordförande för ett år.
§14. Val av styrelse för 2018
Övriga styrelsemedlemmar: Ellinor Stenis, Marie Louise Stoltz, Kristina Axell,
Jason Chen, Louise Näsström, Birgitta Milbrink, alla omval, och Carola Sandin,
nyval.
§15. Val av revisor och revisorssuppleant
Beslutades omval av nuvarande revisor Roland Bohlin liksom av revisorssuppleant
Tommy Forsberg.
§16. Val av valberedning
Catarina Lindberg Rios omvaldes till valberedningen. Ytterligare en ledamot behövs.
Catarina och Birgit letar vidare.
§17. Kalendarium
Birgit Harling delade ut ett kalendarium för 2018. Finalen i poesitävlingen äger rum
lördagen den 24 mars på UKK. All information om tävlingen finns att läsa på vår
hemsida www.poesiutangranser.se. Birgit delade också ut den handledning för lärare
som föreningen tagit fram.
§18. Mötets avslutande
Mötets ordförande Birgit Harling förklarade mötet avslutat.
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