Protokoll
ViS årsmöte 13 mars 2013 i Linköping
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 Tomas Stens

3.

Fastställande av röstlängd
Årsmötet fastställde närvarolistan att gälla som förteckning över röstberättigade mötesdeltagare.

4.

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes

5.

Fråga om adjungeringar
Inga adjungeringar

6.

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

7. Styrelsens verksamhetsberättelse
ViS ordförande föredrog verksamhetsberättelsen. Nätverkens verksamhetsberättelser finns som
bilaga. Årsmötet godkände verksamhetsberättelsen som finns att läsa på www.visnet.se.
8.

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

9.

Revisorernas berättelse
Mötesordförande läste upp revisorernas berättelse.

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Bokslutet med balans- och resultaträkning fastställdes.
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
11. Fastställande av verksamhetsplan för 2013
Ordförande föredrog styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2013 som finns att läsa på
www.visnet.se. Årsmötet fastställde verksamhetsplanen i enlighet med förslaget samt uppdrog åt
styrelsen att lägga till en text om vägledning.
12. Fastställande av budget för 2013 med beslut om arvoden till styrelseledamöter och revisorer
Kassören föredrog förslag till budget för 2013.
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
Sekreterare: 3 000 kronor/månad
Revisorer: Inga arvoden utgår
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13. Fastställande av medlemsavgift för 2014
Kriterierna för medlemsavgifter är otydliga.
Årsmötet gav styrelsen i uppdrag att fastställa medlemsavgift för 2014 samt att se över
medlemsavgifternas konstruktion.
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).
Till ordförande valdes Jonas Jonsson, Malmö
Till viceordförande valdes Katharina Sjögren-Edström, JB Kompetens
Till övriga ledamöter omvaldes på två år:
Elisabeth Andreasson, Folkuniversitetet
Thomas Norgren, Söderhamns
Bengt Jönsson, Södertälje
Hans Melén, Stockholm
Tre ordinarie ledamöter kvarstår på ett år:
Owe Liedgren, Skellefteå
Tomas Stens, Upplands Bro
Caroline Waldenström, MedLearn
Som suppleant nyvaldes på två år:
Staffan Ström, Nacka
En suppleantplats är vakant plats
Till revisor valdes:
Annika Ramsell, Järfälla – sammankallande
Johan Åkerman, NTI skolan.
Då inget förslag på suppleant fanns beslutade årsmötet att de ordinarie revisorerna får i uppdrag
att utse en suppleant
Till valberedningen valdes:
Ronny Spångberg, Nordanstig – sammankallande
Annika Ramsell, Järfälla, omval
Då inga andra förslag fanns beslutade årsmötet att ge valberedningens två ledamöter i uppdrag att
tillsammans med styrelsen utse ytterligare två ledamöter.
15. Motioner
Inga inkomna motioner
16. Övriga ärenden
Inga övriga ärenden.
Mötesordförande tackade för visat intresse och förklarade årsmötet avslutat.
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