Protokoll Arkitekter utan gränsers extra årsmöte, lördagen 22 april 2017
FFAR, Ringvägen 141, Stockholm
Närvarande: Hedda Arlid, Henry Cordona, Pernilla Hagbert, Edith Humble, Maja Karlsson,
Anna Olsson, Frida Skarp, Katarina Tobé, Robert Ågren, Niklas Åkerberg
§ 1 Mötets öppnande
Hedda Arlid öppnade mötet och hälsade mötesdeltagarna välkomna.
§ 2 Val av mötesfunktionärer
a) Val av mötesordförande
Till mötesordförande valdes Anna Olsson.
b) Val av mötessekreterare
Till mötessekreterare valdes Edith Humble.
c) Val av två justerare/rösträknare
Till justerare tillika rösträknare valdes Pernilla Hagbert och Robert Ågren.
§ 3 Fastställande av dagordning
Dagordningen godkändes.
§ 4 Fråga om mötets behöriga utlysande
Kallelse till extra årsmötet gick ut 6 veckor i förväg. Mötet fanns vara behörigt utlyst.
§ 5 Ekonomisk berättelse för 2016
Niklas Åkerberg och Robert Ågren drog den ekonomiska berättelsen/bokslutet och
balansräkning. En medlem efterfrågade en tydligare redovisning av vilken andel av utgifterna
som har gått till administration och kringkostnader som resor till styrelsemöten mm, och
vilken andel som har gått till själva projekten. Styrelsen tar med denna fråga till nästa årsmöte
för att förtydliga detta ytterligare.
Extra årsmötet beslutade att lägga den ekonomiska berättelsen och bokslutet till handlingarna
och beslöt att fördela årets resultat samt föreningens fria egna kapital enligt följande:
a) Donationskapital riktade mot Lokalgrupp Stockholm: 9 808 kr.
b) Donationskapital riktade mot Naturkatastrofgruppen: 10 000 kr.
c) Ändamålsenligt kapital: 308 425 kr.
§ 6 Revisorernas berättelse
Skriftlig revisorsberättelse av 2016 års revisor Pia Jonsson lästes upp av Anna Olsson.
§ 7 Fråga om styrelsens ansvarsfrihet
Extra årsmötet beslutade att bevilja 2016 års styrelse ansvarsfrihet.
§ 8 Budget för 2017
Mindre justeringar har skett sedan förslaget som visades på 2017 års ordinarie årsmöte.
Extra årsmötet beslutade att godkänna budgeten.

§ 9 Val av valberedning
Till valberedning valdes Åsa Marin Bugge (Malmö) och Ingrid Svenkvist (Stockholm).
§ 10 Övriga frågor
Inga övriga frågor.
§ 11 Mötets avslutande
Mötet avslutades.
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