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Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i
Frisk & Fri - PJksföreningen xnot ätstörningar 30 mars ?&t+.
Sensus studieförbund, Klara södra lryrkogata 1, Stockholm
$1 David Clinton (ordförandeJ förklarade årsmötet öppnat.

$2 Mötet befanns vara behörigen utlyst.

$3 Dagordningen godkändes.

$4 Valdes Bo Kåresjö till mötesordförande, Axel Östergren
Nold och Helena Forsman till protokolljusterare.

till sekreterare, Stefanie

$5 Verksamhetsansvarig Kari Elise Slinning föredrog verksamhetsberättelsen och
Bertil Dahl årsredovisningen för 2013 varefter dessa lades till handlingarna.

$6 Då revisorn Staffan Svedin var frånvarande lästes den underiecknade
revisionsberättelsen upp av Axel Östergren.

$7 Balans- och resultaträkning liksom föreslagen resultatdisposition fastställdes.

$8 Beviljades styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 201,3.

$9 Följande årsavgifter för 20L4 fastställdes:

Enskilt medlemskap 200 kr
Familjemedlemskap 300 kr
Organisationsmedlemmar 500 kr
Stödmedlemmar 200 kr
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S 10 David

Clinton föredrog valberedningens förslag till ny styrelse:

Ordinarie ledamöter:
Tidigare valda [till 20L5J; David Clinton, Lena Lydahl, Lena Westin, Axel
Östergren Nlrval |ulia Stala (1 årJ, Karolina Palmberg [1 årJ, ]ohanna Wistedt
{2 är}, Hanna iohansson {2 ärj
Suppleanf kia Lindh [1år]
Dessutom föreslogs Anneli Forss som suppleant på 1 år
Beslöts välja i enlighet med ovan nämnda förslag.

Till ny valberedning valdes fohanna Arog6n, |essy Garcia och Thintin Strandman.
$11 Stadgeenligt inkomna motioner var l- st.
Motion l-. Rörande ersättning till styrelseordförande dels under 2014 dels
utredning kring nivå för kommande år. Beslöts godkänna motisnen.

$12 Övriga frågor
På fråga vad som hänt beträffande föregående årsrnötesmotion rörande
tillsättande av arbetsgrupp för stadgerevision meddelade David Clinton att detta
har inte kunnat genomföras med tillgängliga resurser men kommer att göras
under 7.0L+.

S13 Förklarades mötet avslutat.

Vid protokollet
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Helena Forsman

Stefanie Nold

Frisk & Fri - Rilafäreningen mot ätstörningar . Inedalsgatan 5 ' 11,2 33 Stockholm
www.fiiskfri.se . info@fiiskfri.se ' 08-20 72 74 orgw 802012-8s25' Pg. e0 00 87-8

'

^
\##

l|Y,El'lt-K
|

iåtf+åtåtf'

.

