§1 Mötets öppnande
Närvarande:
Dennis Dyall Wallin, ordförande
Gustaf Rääf Lundgren, vice ordförande, tf. sekreterare
Björn Fredriksson, kassör
Fredrik Söderström, ledamot
Hanna Ravnskov, suppleant
Christophe Bram
Rasmus Wurm
Lily Naruski
Johanna Hellström
Åsa Sköldekrans
Olaf Dlugosz
Kim Lindberg
Anmält förhinder:
Buket Öztekin, ledamot
Marcus Bildtgård, revisor
Samuel Karlin Björk

§2 Val av mötesordförande
Gustaf Lundgren valdes som mötesordförande.

§3 Val av mötessekreterare
Dennis valdes som mötessekreterare.

§4 Val av person att justera protokollet
Hanna valdes som justerarare.

§5 Fastställande av röstlängd
Antalet deltagare var tolv stycken men endast tio av dessa uppfyllde kriterierna för rösträtt.
Röstlängden var således 10.

§6 Årsmötets behöriga utlysande
Årsmötet var utlyst enligt stadgarnas krav om utlysande och accepterades av stämman.

§7 Godkännande av dagordning
Dagordningen accepterades av stämman.

§8 Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse
Mötesordförande gick igenom summering av verksamhetsberättelsen. Styrelsen har lagt ned
mycket tid på att sätta ihop workshops för nya medlemmar och har jobbat hårt med
marknadsföring för att synas bättre. Man har även startat en hemsida där all information nu
finns samlad.
Kassör Björn Fredriksson summerade det ekonomiska läget enligt den ekonomiska berättelsen.
Föreningen har skaplig ekonomi, men eftersom hyran har fördubblats måste vi vara försiktiga
med hur vi spenderar våra tillgångar.
Revisor Marcus Bildtgård som ej kunde närvara meddelar via mail och i sin revision att han
funnit räkenskaperna i god ordning och rekommenderar ansvarsfrihet för styrelsen.
Han noterade också att vi saknar en budget och en verksamhetsplan vilket blir något styrelsen
får ställa sig till snarast.

§9 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
Stämman röstade enhälligt för ansvarsfrihet för styrelsen.

§10 Inkomna motioner
1. Ändring utav längd av styrelsemedlemmarnas uppdrag.
Motionen om att reducera längden av samtliga uppdrag till ett år godtas av stämman.

2. Ändring av tidsfrist för årsmötets utlysande.
Motionen om att reducera tidsfristen för utlysandet av årsmötet godtas av stämman.

3. Förslag om att upprätta en ekonomisk buffert för att hantera svajande ekonomi.
Motionen godtas av stämman.

§11 Stockholm Flow Fest 2019
Denna punkt i agendan inleddes med en filmvisning av förra årets Stockholm Flow Fest.
SFF19 kommer vara mellan 10-14 Juli i Österbymo.
I år kommer vi inte ha råd att bjuda våra gäster på allt, utan vi kommer att behöva ta ett
biljettpris om 350 SEK per person.

SFF19 är i första hand till för våra medlemmar men man har även bjudit in ett fåtal
internationella gäster. Medlemmar kommer att kunna ansöka om att kunna ta med en kompis till
festen.
Volontärer anmäler sig till Hanna Ravnskov.

§12 Val av ordförande
Stämman röstar in Gustaf Lundgren som ny ordförande i styrelsen efter att Dennis har haft
rollen i två år.

§13 Val av kassör
Björn Fredriksson sitter kvar på sin nuvarande post som kassör.

§14 Val av sekreterare
Stämman röstar in Åsa Sköldekrans som den nya sekreteraren i styrelsen.

§15 Val av övriga styrelsemedlemmar samt suppleanter
Buket Öztekin och Fredrik Söderström har valt att lämna sina poster på grund av personliga
skäl. Att tillsätta dessa två lediga platser väljs Hanna Ravnskov och Dennis Dyall Wallin av
stämman.
Samuel Karlin Björk (ej närvarande) har uttryckt sitt intresse för ökat engagemang i föreningen
av valberedning Christophe Bram. Styrelsen kommer att tillfråga Samuel om att bli suppleant.
Rasmus Wurm ställer upp som reserv om Samuel skulle tacka nej..

§16 Val av revisor
Marcus Spinn som uttryckt sitt intresse kommer att tillfrågas efter enhälligt beslut av stämman
att ta rollen som revisor ytterligare en gång.

§17 Val av valberedning
Fredrik Söderström ställer upp för valberedning inför 2020.

§18 Övrigt
Kim Lindberg berättar att han har möjlighet att diskutera möjligheter att skapa ett flow camp
med en markägare i Bali.
Styrelsen gillar idén och kommer försöka skicka med frågor till markägaren.
Johanna Hellström erbjuder sin hjälp att SEO-förbättra Stockholm Flow-hemsidan.

Styrelsen accepterar denna hjälp och tar kontakt med Johanna.

§19 Utlottning av 2 st. biljetter till Art of Flow Camp (Norge)
Ett verktyg (https://www.miniwebtool.com/random-name-picker/) som slumpmässigt väljer ut
inmatade namn valde Lily Naruski och Fredrik Söderström som vinnare i utlottningen av två
billjetter till Art of Flow Camp i Norge 5-8 september. Styrelsen återkommer till vinnarna med
alla detaljer.

§20 Mötets avslutande
Ordförande tackar för samtligas deltagande och avslutar mötet.

Vid protokollet:
Dennis Dyall Wallin, sekreterare

Justeras:
Gustaf Rääf Lundgren, ordförande

Hanna Ravnskov, justerare

