Kids Futures årsmöte 2016
När: Söndagen den 20 mars, kl.11.00
Plats: Noaks Ark, Eriksbergsgatan 46, Stockholm
Närvarande och röstlängd:
Pirjo Väisänen, Karl Svensson, Lena Lundberg, Trang Le, Rita Holm Gustafsson, Gunn Nilsson,
Christian Holm, John Ambrose, Monika Nilsson, Zenon Nsengiyumva, Moa Spanner, Katarina Selin,
Karolin Kral, Per Lundqvist, Anna Ambrose

Dagordning:
1. Mötet förklaras öppnat av Karolin Kral
2. Stämman föreslog och valde: Per Lundqvist och Anna Ambrose som sekreterare för mötet.
3. Karl Svensson och Gunn Nilsson föreslogs och valdes till protokolljusterare.
4. Stämman förklarade dagordningen fastställd.
5. Stämman förklarade mötet utlyst enligt föreningens stadgar.
6. Röstlängd förklarad fastställd av stämman.
7. Föredragning av årsredovisning
Per Lundqvist poängterade att Kids Future är en ideell förening med 90- konto, vilket gör att
föreningen omfattas av skärpta regler för redovisning.
Karolin Kral föredrog valda axplock av verksamhetsåret 2015:
-

stadgarna ändrade i början av år 2015, detta för att utöka verksamhet i bland annat Burundi.
Trots oroligheter i Burundi har denna verksamhet kunnat fortsätta.
Samarbetet med ”I AM YOU” och flyktingmottagande på Lesbos.
Fortsatt samarbete med samarbetspartners i Thailand.
Fortsatt samarbete med Forum Syd.
Suppleant plats i Forum Syd.

Följande frågor från stämman:
- Att även arbeta för att motverka kvinnlig omskärelse i de områden som Kids Future är aktiv i.
- I de områden där Kids Future arbetar i dag förekommer inte kvinnliga omskärelse och Bernice
Glimberg, efter stämman, nyinvald i styrelsen har erfarenhet av arbete i områden där kvinnliga
omskärelse finns vilket gör att styrelsen ämnar återkomma till frågan.
8. Pirjo Väisänen föredrog årets resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse
-

Ändamålskostnader: samarbete inlett med två nya organisationer … Forum syd och Kids ArkThailand

-

Administrationskostnader innefattas av bankkostnader etc.

-

Ändamålsbestämda medel kan bokas upp för flera år.

-

Balansräkningen, det egna kapitalet har ökat under verksamhetsåret.

-

Revisionsberättelse finns elektroniskt och revisorn har granskat

Stämman anser att resultat- balans- och revisons berättelse är i ordning
9. Stämman anser att överskottet från föreningens räkenskaper från 2015 har hanterats på ett
riktigt sätt.
10. Stämman ger den avgående styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015.
11. Stämman godkänner fastställda medlemsavgifter för 2015
12. Val av
a) Föreningens ordförande och vice ordförande, för en tid av ett år.
b) Styrelseledamöter, för en tid av ett resp. två år.
c) Suppleanter, för en tid av ett år.
d) En auktoriserad revisor, för en tid av ett år.
e) Två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, varav en ska vara sammankallande
Valberedningens förslag på ny styrelse 2016:
Karolin Kral, ordförande, 1 år (omval)
Karl Svensson, vice ordförande, 2 år (nyval)
Carola Johansson 1 år (omval)
Bernice Glimberg, 2 år (nyval)
Akira Nossborn, 2 år (nyval)
Anna Ambrose, 1 år
(nyval)
Katarina Selin
Pirjo Väisänen
Suppleanter
Trang Le (nyval)
Hanna Edgren
Lena Lundberg
Stämman väljer följande styrelse:
Karolin Kral, ordförande, 1 år
Karl Svensson, vice ord, 2 år
Pirjo Väisanen, 1 år kvar (vald på 2 år vid årsmöte 2015)
Katarina Selin, 1 år kvar (vald på 2 år vid årsmöte 2015)
Carola Johansson 1 år
Bernice Glimberg, 2 år
Akira Nossborn, 2 år
Anna Ambrose,
1 år
Suppleanter
Trang Le
Hanna Edgren
Lena Lundberg
Stämman väljer Tobias Stråle som revisor
Stämman väljer ny valberedning Monika Nilsson (sammankallande), Annika Meijer, Jens Nordin
13. Fastställande av riktlinjer och verksamhetsplan för verksamhetsår 2016.
Verksamhetsplan kommer att presenteras på årsmötet.

Karolin Kral fiiredrar verksamhetsberättelse

-

Uppdatera hemsida
Säkerställa DET for givarguiden

-

Mer synliga bland annat genom sociala medier

Identifiera
Öka antalet medlemmar

Verksamhetsplanen ska fortsättas att utvecklas av sfyrelsen
Förslag från stämman
vidare.

-

att göra loggan till pins, styrelsen ser över kostnad och diskuterar fuägan

F ölj ande riktlinj er för v erlrs amheten grillde under 2 0 I 5 :
. Identffiera nyafinansieringsvdgar och bidragsgivare
. Sammanstrilla slutrapport till Forum Syd
. Vara minst 200 medlemmar vid årets slut

.
.
.
.

Ökayarsdljning av produkter
Utöka Kids Futures ndtverk
Intensifiera samarbetet med Kids Ark, DLA och APV
Kapacitetsutveckling av styrelsen

14. Stadgeändring
Stadgeändring godkiinns av stämman med tillägg av foljande ftirändringar:
Paragraf 2 politisk ändrat till partipolitisk
Paragraf 2 tillägg på kommatecken
Parugraf 6 utökats med tillägg for kassör och sekreterares utökade uppgifter
Parugraf 6 foreslår stämman att stryka punkten b
Paragraf 8 andra styckets tredje rad paragraf 1 0
Paragraf 14 är enhelt ny paragraf
Paragraf 15 sista raden - i enlighet med paragraf 10
Paragraf 16 f ör upplösning av

15. Övrigt- Inga övriga frågor
16. Ordforande forklarar mötet avslutat
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