Protokoll fört vid Föreningen SHBFs extra årsmöte 2004-12-04
Deltagare: Jan Åldemo, Sören Borgström, Jessica Heidrich, Lars Ringdén, Magnus
Westerlund, Håkan Hedrén, Göran Lindgren, Dan Nilsson, Anders Lundquist, Peter
Högström, Fredrik Almgren

1.

Mötets öppnande

Peter förklarade mötet öppnat.

2.

Godkännande av kallelseförfarandet

Mötet godkände kallelseförfarandet.

3.

Fastställande av dagordningen

Mötet fastställde dagordningen.

4.

Val av mötesordförande och mötessekreterare

Mötet valde Peter Högström till mötesordförande och Fredrik Almgren till
mötessekreterare.

5. Val av två justeringsmän och tillika rösträknare
Mötet valde Magnus Westerlund och Jan Åldemo till justeringsmän och tillika
rösträknare.

6. Beslut om nya stadgar
Dan Nilsson presenterade bakgrunden till de av styrelsen föreslagna och distribuerade
stadgeändringarna. Den huvudsakliga anledningen till de föreslagna stadgeändringarna
var att möjliggöra en registrering av föreningen med en förhoppning om att kunna klassas
som en allmännyttig ideell förening. Det klargjordes att beslutet om huruvida SHBF kan
anses som allmännyttig inte ligger hos SHBF utan hos myndigheterna.
De föreslagna stadgeändringarna presenterades och gicks igenom.
Angående den av styrelsen förslagna §3 angående föreningens ändamål framfördes från
mötet att det eventuellt var vanskligt att referera till en specifik skrift. I enlighet med
detta beslöt mötet att korrigera den föreslagna §3 genom att stryka ”i enlighet med SKV
324, utgåva 13”.
Angående den av styrelsen föreslagna §6 angående styrelsen föreslogs strykning av
meningen ”Styrelsen sammanträder senast två veckor efter kallelse”. Efter en kortare
diskussion beslöt mötet att stryka ovanstående mening.

Angående den av styrelsen föreslagna §7 avseende firmatecknare beslöt årsmötet att
stryka den i sin helhet. Därmed överlåts till styrelsen att besluta om firmatecknare.
Angående den av styrelsen föreslagna §8 avseende föreningens verksamhetsår framkom
ett flertal förslag på modifieringar från mötet. Efter en längre diskussion beslöt mötet att
avslå styrelsens förslag till §8 och istället bibehålla den tidigare lydelsen om styrelsens
arbetsår men att byta ut ”arbetsår” mot ”verksamhetsår”. Detta innebär att den av
styrelsen föreslagna skrivingen ”Föreningens verksamhetsår omfattar tiden 1 januari – 31
december.” ersätts med ”Styrelsens verksamhetsår omfattar tiden från årsmötet till och
med årsmötet påföljande år.”.
Vidare framfördes önskemål angående den föreslagna §11 om att medlemmar skall kunna
begära extra årsmöte. Det uppdrogs åt styrelsen att beakta detta.
Det påpekades ett antal språkliga korrigeringar avseende föreslagen §12 där specifikt
”extra årsmöte” bör skrivas ut. Mötet beslöt uppdra åt styrelsen att genomföra dessa
språkliga korrigeringar.
Då stadgeändringar kräver ¾-majoritet vid ett årsmöte eller extra årsmöte noterade mötet
att samtliga ovanstående beslut stöddes av minst 9 av de 11 närvaranden varvid
stadgeändringarna är stadgeenliga.

7. Beslut om att registrera föreningen
Dan presenterade det behov som styrelsen har av att registrera föreningen. Det
klargjordes att det finns ett visst merjobb förknippat med att vara registrerade. Det är
dock styrelsens uppfattning att fördelarna uppväger nackdelarna.
Mötet beslutade att ge styrelsen fullmakt att registrera föreningen.

8. Mötets avslutande
Peter tackade deltagarna och förklarade mötet avslutat.

Vid knapparna
Fredrik Almgren

Justeras
Jan Åldemo

Magnus Westerlund

