Protokoll
ViS årsmöte 7 april 2014 i Stockholm
1. Mötets öppnande
ViS ordförande Jonas Jonsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
2.

Val av funktionärer för årsmötet
a. Till mötesordförande valdes Tommy Johansson
b. Till mötessekreterare valdes Caroline Waldenström
c. Till justerare tillika rösträknare valdes Bo-Göran Dahlberg och Birgitta Torgrimson

3.

Fastställande av röstlängd
Beslutades att fastställa röstlängd senare i händelse av oenighet.

4.

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes

5.

Fråga om adjungeringar
Pia Svensson Iris Sverige AB adjungerades till mötet som observatör.

6.

Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande
Mötet beslutade att årsmötets utlysande hade skett korrekt.

7. Styrelsens verksamhetsberättelse
ViS ordförande föredrog verksamhetsberättelsen. Årsmötet godkände verksamhetsberättelsen
som finns att läsa på www.visnet.se.
Verksamhetsberättelsen fastställdes.
8.

Styrelsens bokslut med resultat- och balansräkning
ViS kassör föredrog den ekonomiska redovisningen med resultat- och balansräkning.
Bokslutet fastställdes.

9.

Revisorernas berättelse
Revisor Annika Ramsell läste upp revisorernas berättelse.

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Bokslutet fastställdes.
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
11. Fastställande av verksamhetsplan för 2014
Ordförande föredrog styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2014 som finns att läsa på
www.visnet.se.
Verksamhetsplanen fastställdes.
12. Fastställande av budget för 2014 med beslut om arvoden till styrelseledamöter och revisorer
Kassören föredrog förslag till budget för 2014.
Årsmötet beslutade om arvoden till styrelseledamöter och revisorer enligt följande:
Ordförande: 5 000 kronor/månad
Vice ordförande: 2 000 kronor/månad
Kassör: 3 500 kronor/månad
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Sekreterare: 3 000 kronor/månad
Revisorer: Inga arvoden utgår
Budget och arvoden fastställdes
13. Fastställande av medlemsavgift för 2015
Årsmötet 2013 gav styrelsen i uppdrag att göra en översyn av medlemsavgiftens konstruktion och
storlek.
Utifrån gjord översyn förslog styrelsen årsmötet
att besluta medlemsavgiften för 2015 till
7500:- för medlem med 1-24 anställda och
15000:- för medlem med 25 eller fler anställda,
att anställd ska definieras som heltidsanställd inom enhet, oavsett befattning,
att begreppet ”enhet” i 2§ i ViS stadgar ska definieras som en organisation/juridisk person med ett
och samma organisationsnummer
att KOM distribueras till en adress per medlemskap.
Fastställdes den nya medlemsavgiften i enlighet med styrelsens förslag.
14. Fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter
Årsmötet fastställde antalet ordinarie ledamöter till sju (7) utöver ordförande och vice ordförande.
Årsmötet fastställde antalet styrelsesuppleanter till två (2).
15. Val av styrelsens ordförande
Till ordförande valdes Jonas Jonsson, Malmö
16. Val av styrelsens vice ordförande
Till viceordförande valdes Katharina Sjögren-Edström, Astar AB
17. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter
Till övriga ledamöter omvaldes på två år:
Tomas Stens, Upplands Bro
Caroline Waldenström, Medlearn AB
Som suppleant nyvaldes på två år:
Christina Fahlgren Lövheim, Skellefteå
Christian Thomsen, Eksjö
Staffan Ström kvarstår på ett år, men valdes som ordinarie ledamot i stället för suppleant.
Fyra ordinarie ledamöter kvarstår på ett år:
Elisabeth Andreasson, Folkuniversitetet
Thomas Norgren, Söderhamn
Bengt Jönsson, Stockholm
Hans Melén, Stockholm
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18. Val av revisorer och suppleanter
Till revisor valdes:
Annika Ramsell, Järfälla – sammankallande
Klas Lundström, Osby
Då inget förslag på suppleant fanns lämnades posten vakant.
19. Val av valberedning och sammankallande i denna
Till valberedningen valdes:
Ronny Spångberg, Nordanstig – sammankallande
Annika Ramsell, Järfälla, omval
Owe Liedgren, Skellefteå, nyval
Tommy Johansson, Linköping, nyval
20. Motioner
Inga motioner har inkommit
21. Övriga ärenden
KOMs redaktör uppmanade årsmötets deltagare att skriva artiklar i tidningen och att även se till
att andra i våra organisationer bidrar med texter.
Ordförande tackade avgående ledamoten Owe Liedgren för sex års värdefullt styrelsearbetet.
Mötesordförande tackade för visat intresse och förklarade årsmötet avslutat.

Tommy Johansson
Mötesordförande

Caroline Waldenström
Mötessekreterare

Bo-Göran Dahlberg
Justerare

Birgitta Torgrimson
Justerare

Vuxenutbildning i Samverkan
Ideell förening
Org.nummer 082439-3301

Adress
ViS
Box 5822
102 48 Stockholm

Telefon/E-post
0705 34 23 23
jonas.o.jonsson@malmo.se

Hemsida
www.visnet.se

