Protokoll från årsmöte Västsvenska Folkinitiativet 2015-03-30
Plats: Backa Kulturhus

§1 Mötets öppnande. Eva Smedberg hälsar välkommen till årsmötet.
§2 Fastställande av röstlängd. 28 medlemmar (med rösträtt) var närvarande.
§3 Val av mötets ordförande och sekreterare. Till ordförande vals Gisela Grahm och till
sekreterare Lena Larsson.
§4 Val av två personer att justera protokollet och räkna röster. Marianne Aase och
Annika Ring valdes att justera protokollet och till rösträknare.
§5 Fråga om årsmötets behöriga utlysande. Mötet konstaterar att årsmötet var behörigt
utlyst.
§6 Fastställande av dagordning. Dagordningen fastställdes av mötet.
§7 Styrelsens verksamhetsberättelse för förra året. Eva Smedberg föredrar 2014 års
verksamhet. Föreningen bildades 1 november för att få finansiell hjälp till demonstrationen
som hölls den 22 november och som drog 5 – 7000 deltagare. Två styrelsemöten har hållits
och vid årets slut 31 december 2014 hade föreningen 80 betalande medlemmar. Mötet
godkände verksamhetsberättelsen.
§8 Styrelsens ekonomiska berättelse från förra året. Samuel Ring redogör för ekonomin
2014. Mötet godkände den ekonomiska berättelsen för 2014.
§9 Revisors berättelse för förra året. Dan Gustafsson, föreningens nuvarande revisor, har
granskat 2014 års underlag och finner dem i bra ordning. Mötet godkänner revisors berättelse.
§10 Ansvarsfrihet för förra årets styrelse. Mötet godkänner enhälligt styrelsens
ansvarsfrihet.
§11 Årets verksamhetsplan och årets budget 2015. Samuel Ring och Eva Smedberg
presenterar vad som hittills hänt under året. Den 7 mars arrangerades en andra manifestation,
som samlade 8 – 10 000 personer och uppmärksammades bra av media. Västsvenska
Folkinitiativet (VSF) har fått en ny hemsida och vi har öppnat ett pressrum på Newsdesk. En
folder med upplaga 15 000 ex togs fram inför manifestationen, ”Vad kan gå fel med
Västlänken?”. Nu undersöks förutsättningar för en ny demonstration. En revidering av
stadgarna pågår. ”Blå tältet” har bemannats från årsskiftet och ”Moteld” har agerat mot den
Västlänken-informationscontainer Staden placerar ut på olika köpcenter en gång i månaden.
VSF planerar att bilda arbetsgrupper. Man kommer även att se på möjligheten att söka bidrag.
Budget för 2015 beräknas till 15 000 + 15 000 kronor i medlemsavgifter vilket ger ett saldo
på 55 764 kronor. Kostnaderna för manifestationen 7 mars uppgick till cirka 25 000 kronor.
Motsvarande kostnad beräknas för en preliminär demonstration i höst. Roll-up’s behöver tas
fram till en uppskattad kostnad av 5 000 kronor. Kostnad för domän cirka 700 kronor.
§12 Beslut om medlemsavgift. Samuel Ring föredrar frågan. De medlemsavgifter som
betalats in under november och december 2014, gäller för medlemskap 2015. Den avgift som

nu bestäms gäller för 2016. Styrelsens rekommendation är att behålla 100 kronor i
medlemsavgift, något som mötet godkänner. Den 26 mars hade VSF 169 betalande
medlemmar, sedan dess har ytterligare några tillkommit.
§13-17 Val av ordförande, övriga ledamöter, årets revisorer och årets valberedare.
Mötets väljer Eva Smedberg som fortsatt ordförande.
Mötet röstar ja till Samuel Ring på 2 år (Nicolas Sahlqvist reserverar sig mot 2 år)
Mötet röstar ja till Åsa Sernebrink på 2 år (Nicolas Sahlqvist reserverar sig mot 2 år)
Mötet röstar ja till Dan Gustafsson och Veronica Öjeskär som ledamöter på 1 år.
Till suppleanter på vardera 1 år föreslås Lena Larsson och Caroline Thelning, mötet
godkänner detta.
Mötet väljer Nicolas Sahlqvist till revisor och Jane Wolff som revisorssuppleant på vardera 1
år.
Som valberedare föreslås Ulf Jagler, Gissela Grahm, Klas Göran Lundgren, Gunnar Lindgren
och Katarina Ivarsson. Mötet godkänner dessa.
§18 Styrelsens förslag. Styrelsen föreslår att en arbetsgrupp bildas för revidering av stadgar,
som bör genomlysas på möte. Ulf Jagler föreslås leda en sådan arbetsgrupp. Nicolas Sahlqvist
anmäler sitt intresse, liksom Ben Gustafsson. Mötet godkänner styrelsens förslag till
arbetsgrupp för stadgar, och beslutar att Ulf Jagler leder arbetsgruppen och att han i sin tur
utser ytterligare två personer att ingå i arbetsgruppen.
Per Wehlin lyfter frågan om namnändring rörande föreningens syfte. Ulf Jagler kommer inom
arbetsgruppen att titta på detta.
Styrelsen föreslår en arbetsgrupp för ”Blå tältet” och att Dan Gustafsson leder densamma.
Men då Dan redan är vald till ledamot behövs det inte bildas någon arbetsgrupp.
§19 Inkomna motioner. Det finns 6 inkomna motioner.
1)
2)
3)
4)

Stadgar ska revideras. Då arbetet har påbörjats röstar mötet som styrelsen föreslår= ja.
Samma som punkt 1.
Revisorerna ska presenteras. Något som redan har gjorts under mötet.
Internrevisorer ska presenteras och deras roll. Motionen inlämnad av Pethra Jern. Per
Wehlin anför att enligt protokoll har interimsstyrelsen avslutats den 2 november 2014.
5) Styrelsemötens protokoll ska vara offentliga, motion inlämnad av Pethra Jern.
Styrelsen rekommenderar inte att dessa ska vara offentliga, då föreningar ej omfattas
av offentlighetsprincipen. Varje medlem kan dock be att få se handlingarna. Mötet
röstar som styrelsen föreslår att protokollen ej är offentliga. Pethra Jern reserverar sig.
6) Vilken formulering har föreningen? Pethra Jern har noterat det står olika formuleringar
på vissa ställen. Styrelsen kommer att gå igenom och kontrollera så att budskapet är
enhetligt. Mötet röstar ja till motionen.
§20 Övriga frågor. Ulf Jagler tar upp den formella frågan om ledamöters arvode. Konstateras
att inget arvode utgår till styrelsens ledamöter.
Per Wehlin föreslår en löpande numrering mellan möten. Exempel möte 1: punkter 1-21, möte
2: punkt 22-.
§21 Mötets avslutande. Mötets ordförande Gisela Grahm förklarar mötet avslutat och tackar
medlemmarna för ett lugnt och trevligt möte.
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