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Ordföranden Charlotte Stölten hälsade alla välkomna och  § 1 
förklarade mötet öppnat.   Årsmötets öppnande 
 
Charlotte Stölten anmälde att kallelse till årsmötet sänts per  § 2 
brev/e-post till medlemmarna dels i januari, dels första Mötet behörigen utlyst 
dagarna i april, 2012. Beslöts att till mötet kallats i behörig  
ordning. 
 
Till ordförande att leda mötesförhandlingar valdes § 3 
Kerstin Sjöström. Till sekreterare utsågs Charlotte Stölten. Val av ordförande för mötet 
Vedrana Vejzovic och Bitte Zetterman valdes Val av mötessekreterare 
att justera mötesprotokollet och om så behövs vara rösträknare. Val av justeringspersoner
 tillika rösträknare
    
 § 4 
Dagordningen godkändes. Godkännande av dagordning 
   
Verksamhetsberättelsen för 2011 presenterades.   § 5 
Årsmötet beslöt att med godkännande lägga Verksamhetsberättelse 2011 
verksamhetsberättelsen till handlingarna. 
 § 6 
Balansräkning för 2011 presenterades av kassören Ekonomisk redogörelse 2011 
Marie Stenberg och lades med årsmötets godkännande 
 till handlingarna. 
    
Revisorerna har funnit MSS-föreningens verksamhet och § 7   
räkenskaper utan anmärkning. Revisionsberättelsen lägges          Revisionsberättelse 2011  
med godkännande till handlingarna. 
   
Årsmötet beslöt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för § 8  
2011 års förvaltning. Ansvarsfrihet för styrelsen
    
Styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2012 presenterades   § 9   
och godkändes av årsmötet. Verksamhetsplan 2012 
 
En proposition föreligger och efter presentation av denna §10 
beslutar årsmötet att befintligt konferens och studiebesöks- Propositioner 
stipendium under 2012 ska vila i den meningen att det inte 
utdelas något stipendium under år 2012 och att beslutet ska 
omprövas årligen av styrelsen i samband med att budgeten läggs. 
Skulle det visa sig att de ekonomiska ramarna förändras skall 
stipendiet åter införas i omfattningen 15% av medlemsintäckterna 
och inom ramen för ett år i taget. 



 
 
 
 
 §11 
Budgeten för år 2012 presenteras och godkändes av årsmötet Budget 2012    
 
 §12 
Inga motioner har inkommit Motioner 
 
 
 §13  
Styrelsen menar att årsavgiften varit 100 kr/år sedan Årsavgiftens storlek 2012 
föreningens start 1992. Med tanke på att antalet medlemmar 
har minskat under senare år och att föreningens omkostnader 
ökat och nya utgifter tillkommit (bl a hemsida) föreslår styrelsen 
att medlemsavgiften höjs fr o m 13 01 01 till 200 kr/år och  
50 kr/år för studenter. Årsmötet bifaller förslaget. 
  
 § 14 
Avsägelse föreligger från Charlotte Stölten. Årsmötet väljer Val av ordförande 
Christel Bahtsevani som föreningens ordförande under 2012  
och 2013. 
  
 
 §15 
Årsmötet väljer följande: Val av styrelseledamöter 
 
Ordinarie ledamöter: 
Fyllnadsval för Christel Bahtsevani. Nyval: Charlotte Stölten,  2012 
Avsägelse från Inrid Tunhammar. Nyval: Martina Svensson, 2012 och 2013   
Avsägelse från Eva Hansson. Nyval: Bitte Zetterman, 2012 och 2013 
 
Suppleant: 
Avsägelse från Yvonne Olsson 
Nyval: Erik Hjortek, 2012 och 2013 
  
Revisorer:   
Omval: Kerstin Sjöström,  2012 
Omval: Gunilla Larsson,  2012 
 
Revisorssuppleanter:  
Avsägelse Anne Bruzelius. Nyval: Inger Mattsson, 2012 
Omval: Anna Petersson,  2012 
 
Valberedning:    § 13 
 Omval: Val av valberedning 
 Louise Ekström, sammankallande, 2012 
 Birgitta Dalhlqvist,  2012 
 Ylva Wessman, 2012 
                    
 § 15 
Kerstin Sjöström tackade för sin del för förtroendet att vara  Övrigt 
årsmötesordförande. Christel Bahtsevani gjorde reklam för 
föreningens nya och omarbetade hemsida och berättade om varför 



 
 
den gjorts om och att den vuxit sedan tidigare.  
Vidare  tackade Christel Bahtsevani avgående ordförande  
och överlämnade blommor och en gåva. Charlotte 
Stölten tackade för uppvaktningen och för sina 12 år som 
föreningens ordförande. Vidare önskade hon den nya ordföranden  
lycka till. 
 
Mötet avslutades. 
 
 
 Vid protokollet 
 
___________________________ 
Charlotte Stölten 
 
 
Justerat: 
 
_________________       ___________________           ____________________   
Kerstin Sjöström                  Vedrana Vejzovic                    Bitte Zetterman 
Mötesordförande                  Justeringsperson                      Justeringsperson 
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