
Mötes protokoll Piratpartiet Herrljunga 2015-02-14

   

    1.  Mötets öppnande

Malin Moberg öppnar mötet 15.05.

    2. Fastställande av röstlängd

Malin Moberg

Johan Andersson

Gabriella Wedberg

    3. Mötets behörighet

Mötet bestämmer att mötet är behörigt. Kallelse har skickats till alla medlemmar minst två 
veckor innan mötet.

    4. Val av mötets ordförande, sekreterare och två justerare

Mötet valde Malin Moberg som mötesordförande.

Mötet valde Johan Andersson som mötessekreterare.

Mötet valde Gabriella Wedberg som justerare.

Mötet valde Daniel Ohlén som justerare.

    5. Godkännande av dagordningen

Mötet godkänner dagordningen.

    6. Styrelsens verksamhetsberättelse för föregående år

Föregående året har varit ett vilande år. Vi hade ett uppstartsmöte, men föreningsmedlemmar 
har fokuserat på valkampanjer utanför Herrljunga under supervalåret och har därför haft liten 
aktivitet.



    7. Styrelsens ekonomiska berättelse för föregående år

Inkomster: 0 kronor

Utgifter: 0 kronor

Totala medel: 0 kronor

    8. Revisionsberättelse för det föregående året

Då styrelsen inte lyckades skicka in ekonomisk berättelse och verksamhetsberättelse till revisorn 
i tid så finns ingen revisionsberättelse.

    9. Frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen

Mötet godkänner ansvarsfrihet för den avgående styrelsen.

    10. Inkomna motioner

Inga inkomna motioner.

    11. Årets verksamhetsplan

Mötet bestämmer för att fokusera på medlemsrekrytering det kommande året.

Mål för det kommande året:

* fem föreningsaktiviteter under det kommande året

* möte en gång i kvartalet

    12. Årets budget

2000kr i inkomster som bidrag från partiet centralt.

500kr utgifter för bankkonto.



    13. Val av årets styrelse:

       13.1  Val av ordförande

Mötet väljer Malin Moberg som styrelseordförande.

       13.2  Val av sekreterare

Mötet väljer Gabriella Wedberg som styrelsesekreterare.

        13.3 Val av kassör

Mötet väljer Johan Andersson som styrelsekassör.

       13.4 Fastställande av antal övriga ledamöter till ett antal mellan två och tio

Mötet valde två ledamöter.

        13.5 Val av dessa ledamöter

Mötet väljer Daniel Ohlén som ledamot.

Mötet väljer Jonas Pilo som ledamot. Jonas Pilo blev tillfrågad över telefon.

    14. Val av årets revisor och ersättare för denna

Mötet väljer Anton Nordenfur som revisor.

Ersättare vakant.

    15. Val av årets valberedning (en till fem personer)

Vakantsätts.

    16. Övriga frågor



Inga övriga frågor.

    17. Mötets avslutande

Malin Moberg avslutar mötet 15.46.


