IFS årsmöte den 24 februari 2020
Kärnhuset Dunkersgatan 1 Umeå
Närvarande 9 personer.
§1 Mötet öppnades av ordförande Elin Fagernäs.
§2. Fastställande av röstlängd. Alla nio deltagare på mötet har rösträtt.
§3. Kallelsen har skickats i brevform i god tid före mötet samt utlysts på
facebook och hemsidan. Kallelsen godkändes.
§4. a) Till mötesordförande valdes Kurt Persson
b)Till mötessekreterare valdes Lena Jonsson
§5. a)Till protokolljusterare valdes Ulf Forslund och Elin Fagernäs.
b) Till rösträknare valdes Ulf Forslund
§6. Dagordningen godkändes.
§7. Styrelsens årsredovisning återgavs av Elin. Till årsredovisningen
skall
tilläggas att Prospectkursen, som började 2018, avslutades
med några
tillfällen under. 2019.
§8. Ulla-Britt Granberg redogjorde för kassarapporten. Utgifterna under
2019
har varit 9.659 kr inkomsterna är medlemsavgifter, 3410 kr.
Föreningens
tillgångar är 119.641 kr.
§9. Revisorerna, Lars Wedholm och Ulf Wikström, efterlyser ett enklare
bokföringsprogram med noggrannare verifikatredovisning för att
lättare
kunna matchas mot redovisningen från bank och postgiro.
Föreningen kan
ta hjälp av Schizofreniförbundet för bokföring och
revision.
Föreningen har 31 betalande medlemmar. Försämrat resultat 2019.
Föreningen har inte fått något bidrag från kommunen.
§10. Styrelsen får ansvarsfrihet.
§11. Medlemmar i föreningen kan skriva motioner för att sedan
diskuteras och
skickas till Schizofreniförbundet. Några sådana har inte
inkommit.
§12.Styrelsens förslag är att lägga föreningen vilande i två år. Vi skall
hålla
ett nytt årsmöte, tidigast om två månader. Under två år
förvaltar
schizofreniförbundet föreningens pengar och en
ny styrelse kan starta
upp föreningen.

§13. Årsmötet föreslog att den gamla styrelsen skall göra en enkät
innan nästa
årsmöte för att utröna vad medlemmarna önskar och
om det finns underlag
till en ny styrelse.
Det behövs minst tre personer för att bilda en styrelse och det
behövs en
styrelse för att kunna använda föreningens pengar.
Enkäten bland medlemmarna skall genomföras så snart som
möjligt.
§14. Medlemsavgiften är satt till 150 kr. Man kan även bara vara med i
Schizofreniförbundet om man så önskar.
§15. Inget budgetförslag finns eftersom vi inte vet om det blir någon
verksamhet. Styrelsen sköter ekonomin till nästa årsmöte.
§16, 17 och 18. Styrelsen från 2019 sitter kvar till nästa årsmöte.
De består av: Elin Fagernäs, Lena Wedholm, Lena
Jonsson
Ulla-Britt Granberg, Ulf Forslund och suppleant Nivia
Carballeira Suarez.
Elin Fagernäs är sammankallande.
§19. Som revisorer valdes Lars Wedholm och Ulf Wikström.
§20. En viss besvikelse fanns på årsmötet över att de pengar som finns
inte har
använts, tillex. att besöka kurser seminarier och dylikt.
Om föreningen upphör går pengarna till Schizofreniförbundet.
§21. Nästa styrelsemöte blir onsdagen den 11 mars 18:00.
§22. Mötet avslutades och Kurt Persson avtackades med en bukett
vårblommor.
Vid protokollet:
Lena Jonsson

Justeras:
Elin Fagernäs

Ulf Forslund

