Justerat

ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2021-09-02
ActionAid International Sweden
1. Mötets öppnande
Ordförande Cecilia Widebäck West välkomnade samtliga deltagare och förklarade mötet
öppnat.

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
På valberedningens uppdrag föreslogs Cecilia Widebäck West till mötesordförande och
Johanna Granhage till mötessekreterare.
Årsmötet beslutade:
Att välja Cecilia Widebäck West till mötesordförande
Att välja Johanna Granhage till mötessekreterare

3. Fastställande av röstlängd för mötet
Vid mötets öppnande bestod röstlängden av 11 personer.
Årsmötet beslutade:
Att fastställa röstlängden för årsmötet till 11 röstberättigade.

4. Val av justerare och rösträknare
Årsmöte beslutade:
Att välja Louise Kjellberg till justerare tillika rösträknare.

5. Beslut om stadgeenligt utlysande av mötet
Kallelse till årsmötet samt valberedningens förslag lades upp på hemsidan och mejlades ut till
samtliga medlemmar den 25 augusti.
Årsmötet beslutade:
Att anse mötet stadgeenligt utlyst.

6. Fastställande av dagordning och nomineringsstopp
Årsmötet beslutade:
Att inte öppna upp för ytterligare nomineringar under mötets gång.
Att fastställa dagordningen i enlighet med förslag.
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7. Val av förtroendevalda
7.1 Val av revisorer.
Som följd av Markus Håkanssons avgång behövde ett fyllnadsval genomföras.
Årsmötet beslutade:
Att välja Grant Thornton till revisionsbyrå och Johanna Hellström till extern
verksamhetsrevisor på ett år.

8. Övriga frågor
Inga övriga frågor noterades

9. Mötets avslutande
Mötesordförande Cecilia Widebäck West framförde ett stort tack till presidiet och kansliet
för deras bidrag till ett väl genomfört möte samt förklarade mötet avslutat.

_________________
Mötesordförande
Cecilia Widebäck West

_________________
Mötessekreterare
Johanna Granhage

__________________
Justerare
Louise Kjellberg
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