Protokoll/ årsmöte den 27 mars 2021
Årsmötets punkter:
§1. Mötets öppnande och fastställande av dagordning av ordförande och verksamhetsledare.
§2. Frågan om mötet har behörigen utlysts
Kallelse till årsmötet sändes den 2021-03-01. Årsmötet befanns utlyst enligt föreningens stadgar.

§3. Till årsmötesfunktionärer valdes:
▪
▪
▪
▪

Ordförande:
Sekreterare:
Justerare:
Rösträknare:

Awing Taha
Bawan Barzan
Ara Tofiq
Najat Amin

§4. Röstlängd (vilka av de närvarande som har rätt att rösta) fastställdes.
§5. Verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår 2020 föredrogs av ordförande.
§6. Ekonomisk redovisning för föregående verksamhetsår föredrogs av kassören.
§7. Revisorernas berättelse föredrogs av intern förenings revisor.
§8. Fråga om ansvarsfrihet för den sittande styrelsen.
Årsmötet beslöt att fastställa den ekonomiska redovisningen och bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2021

§8. Val av styrelse bestående av:
➢
➢
➢
➢
➢
➢

1 ordförande på 1 år valdes:
1 viceordförande på 2 år valdes:
1 kassör på 2 år valdes:
2 ordinarieledamöter på 1 år valdes:
2 ordinarieledamöter på 2 år valdes:
2 ersättare på 1 år, med rätt att yttra
sig på alla styrelsemöten men med
rösträtt endast om en ordinarieledamot
inte är med:

Soza Amin
Midia Rostami
Bawan Barzan
Fadya Ali Majid, Fahmi Sabir
Ara Tofiq, Hawbir Kamaran

Nazaneen Habeeb, Golala Said

§9. Val av revisor och suppleant,
bägge på 1 år valdes:

Awing Taha, Stefan Finnermark

§10. Val av valberedning bestående av tre ledamöter,
varav en sammankallande valdes:

§11. Firmatecknare:

Awing Taha, Najat Amin
Paxshan Mustafa
Halala Rafi, Nina Kader
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§12. Årsmötet bekräftade och fastställde de nya stadgarna.
§13. Fastställande av medlemsavgifter för innevarande år 200 kr.
§14. Verksamhetsplan och budget för innevarande år 2021 fastställdes.
§15. Behandling av inkomna motioner: Inga motioner.
§16. Övriga frågor.
1. I möten diskuterades om att 2000 kr. ska betalas till alla styrelsemedlemmar, men att
pengarna ska sparas hos föreningen för en gemensam nöjesaktivitet fastställdes.
2. Att styrelsen ska samlas varannan månad under året fastställdes.
3. Att styrelsemedlemmar ska vara delaktiga i arbeten för Kurdistans projekt genom att för
de som har möjlighet att kunna en och en åka till Kurdistan och delta i aktiviteterna i nära
håll.
§17. Mötets avslutande och avtackningar.

Vid protokollet:
Ordförande
Awing Taha

Sekreterare
Bawan Barzan

Justerare
Ara Taofiq
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Rösträknare
Najat Amin

