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Anmält förhinder:

§1 Mötet öppnas:
Ordföranden hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

§2 Val av mötesordförande:
Dennis Dyall valdes enhälligt ll mötets ordförande.

§3 Val av mötessekreterare:

Therése Tillberg valdes enhälligt ll mötets sekreterare.

§4 Val av justerare:
Utsågs Gustaf Rääf Lundgren aᙀ� jämte ordföranden justera dagens protokoll

§5 Godkännande av dagordning:
Dagordningen fastställdes.

§6 Fastställande av röstlängd
Samtliga närvarande utom Mari‐Liis Burket, Johannes Gustafsson och Anna Jähle var behöriga aᙀ�
rösta. Totalt hade 14 personer rösträᙀ� vid mötes llfället.

§7 Årsmötets behöriga utlysande
Årsmötet konstaterades vara behörigt utlyst i enlighet med stadgarna.

§8 Rapporter: verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse
Gustaf Rääf Lundgren redogjorde för verksamhetsberäᙀ�elsen. Se bilaga 1. Dennis Dyall redogjorde för
den ekonomiska beräᙀ�elsen. Se bilaga 2.

§9 Beslut om ansvarsfrihet för sittande styrelse:
Med stöd av kommentar från vald revisor i revisionsberäᙀ�elsen beslutades det med en omröstning aᙀ�
styrelsen erhöll ansvarsfrihet.

§10 Beslutsärenden: motion 1
Dennis Dyall och Gustaf Rääf Lundgren redogjorde för mo on 1 “Rabaᙀ�erat medlemskap för särskilda
workshopledare och styrelse” och styrelsens utredning. Se bilaga 3. Medlemmar röstar enhälligt för
aᙀ� anta denna mo on. Detaljer kommer aᙀ� arbetas fram senare.

§11 Fastställande av medlemsavgift:
Dennis Dyall redogjorde för bakgrunden ll höjningen av medlemsavgi en från 400 ll 500 kr/termin
förra terminen, i enlighet med den ekonomiska beräᙀ�elsen. Alla röstar enhälligt för aᙀ� ha kvar denna
medlemsavgi (500 kr)

§12 Val av styrelsen:
Dennis Dyall och Gustaf Rääf Lundgren går igenom vilka roller avgående styrelse ha och vilka som
su靀�t på posterna. Anna Jähle och Lesly Valencia har valt aᙀ� avgå från sina poster.
Medlemmarna röstade enhälligt för följande nya styrelse:
Ordförande: Dennis Dyall (ﬁrmatecknare)
Vice ordförande: Gustaf Rääf Lundgren (ﬁrmatecknare)
Sekreterare: Therése Tillberg
Kassör: Björn Fredriksson (ﬁrmatecknare)
Medlemsansvarig och sociala medier: Buket Öztekin
Suppleant 1: vakant
Suppleant 2: vakant

§13 Val av valberedning:
Cecil Quiroga anmälde siᙀ� intresse varpå medlemmarna röstade enhälligt för honom som årets
valberedning.

§14 Val av revisor:
Alexander Näslund anmälde siᙀ� intresse varpå medlemmarna enhälligt röstade för honom som årets
revisor.

§15 Övriga frågor:
Olika ak viteter planeras ll våren och sommaren 2017, alla medlemmar bör känna sig välkomna aᙀ�
komma med idéer och engagera sig. På medlemmarnas ini a v redogjordes korᔀ�aᙀ�at för kommande
planering och evenemang:








Fler planerade, lärarledda workshops på ordinarie träningar.
Möjlighet ll utökade tränings der då slutgil g lokalhyra fastställts, och möjlighet aᙀ� hyra
extra lokal utreᙀ�s.
Valborgsﬁrande planeras i samarbete med Kärrtorps kommun, liksom förra året.
Årlig uppvisning med Hermes GK planeras i början av maj, uppvisning 6 maj.
Urban Burn Stockholm kommer aᙀ� hållas i påskhelgen, i slutet av april, och alla som vill kan
delta med Sthlm Flow.
Goodwill Fes val kommer aᙀ� hållas i början av juni, och diskussion pågår om Sthlm Flows
deltagande.
Flow Oslo ordnar ﬂow‐fes val i början av juni och Sthlm Flow är inbjudna.

§16 Mötet avslutas:

Ordföranden tackade de närvarande och avslutade mötet.

Vid protokollet:
Therése Tillberg, sekreterare

Justeras:
Dennis Dyall, ordföranden

Gustaf Rääf Lundgren, justerare

