food2change Årsmöte
Datum & tid: 2020-03-28 kl 12:00
Plats: Online via Zoom med GoPlenum för röstning. Sändning från August Palms Väg 10, Västerås
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Protokoll

0. Inledning, välkommen och 2change
Ordförande Rikard Lundgren hälsar välkommen till årets årsmöte och presenterar grunden till
food2change, 2change-konceptet. Att vi finns till för världen, klimatet, hälsa, frihet. För maten och
för människor.
1. Fastställande av röstlängd för mötet samt övrig närvaro
Fastställd till 20 röstberättigade. 17 via GoPlenum, 3 traditionellt
Två övriga
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
Ordförande: Rikard Lundgren
Sekreterare: Karl Palmgren
3. Val av protokolljusterare och rösträknare
Protokolljusterare: Camilla Löw
Rösträknare: GoPlenum-appen (kontrolleras av sekreterare)
4. Fråga om mötet har utlyst på rätt sätt
Årsmötet finner att mötet utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs av årsmötet.
6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
Mötets ordförande går igenom året i breda drag samt visar var alla kan läsa olika regioners och
styrelsens egna verksamhetsberättelse. Presenterar även ny form för intäkter från 2019, webshop!
Inkluderat i denna presentation är åtskillnaden mellan ändamålsverksamhet och näringsverksamhet
vilket är nödvändigt att bryta ut. Näringsverksamheten behöver betalas skatt på om den går med

vinst. Även presentation från kassör om att gåvomedlemskap brutits ut och att det just nu ligger
som en skuld även fast det är pengar vi har, detta eftersom de ej är inlösta.
b) Årsredovisning inkl. balans- & resultaträkning för år 2019
Kassören presenterar balans och resultaträkning i kompakt form, intäkter och kostnader har
ökat. Föreningen går fortsatt med en liten vinst. Inkluderat budgetuppföljning, där återigen
oinlösta gåvomedlemskap påverkar vinsten.
Klargörande kommentarer kring kostnader för it-system. Medlem lyfter frågan om att få det
sponsrat, detta ska tas upp med 2020 års styrelse.
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7. Revisionsberättelsen för verksamhets-/ räkenskapsåret
Den interna revisorn läser den externa revisorns kommentarer.
Revisor utsedd av förra årsmötet yrkar på ansvarsfrihet för styrelsen.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
Styrelsen beviljas ansvarsfrihet.
Fel röst från Rikard Lundgren ska ej räknas.
9. Fastställande av medlemsavgifter
Årsmötet fastställer medlemsavgiften till samma som tidigare, 500 :- för sex månader.
10. Fastställande av ev. Verksamhetsplan och behandling av budget för det kommande
verksamhets- /räkenskapsåret
Mötets ordförande presenterar verksamhetsplan inkluderat samarbetsavtal, HC stödfunktioner och
anställningar. Kassör presenterar budgeten där den föreslagna budgeten ger ökat bidrag för
arbetskraft pga förhoppning om ännu en anställning. Även att gåvomedlemskap ska inlösas.
Styrelsen ska inte prioritera ökat medlemsantal annat än genom gåvomedlemskap.
Verksamhetsplan och budget fastställs av årsmötet. Tre reservationer för kostnaderna för
itsystemet!
11. Val av ordförande i föreningen för en tid av 1 år.
- Ställer upp för omval:
- Ny ledamot: Karl Palmgren, Malmö
Årsmötet väljer Karl Palmgren till ordförande
- Avgående ledamöter: Rikard Lundgren, Västerås
12. Val av övriga styrelseledamöter samt suppleanter för en tid av 1 år
- Ställer upp för omval:
- Nya ledamöter: Richard Pålsson, Stockholm
Carina Kindkvist, Stockholm
Meron Abraham, Stockholm
Camilla Karlsson, Malmö
Evenezer Tame, Västerås
Årsmötet väljer valberedningens förslag.

-

Avgående ledamöter: Felicia Lindelöw, Åsa Håkansson

Årsmötet tackar avgående ledamöter.
13. Val av revisorer samt suppleanter
Valberedningens förslag: Felicia Lindelöw, Malmö
Årsmötet väljer Felicia Lindelöw.
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14. Val av valberedning
Förslag: Stellan Nordahl, Lomma
Camilla Löw, Västerås blir föreslagen under mötet.
Petra Kihlström, Västerås blir föreslagen under mötet.
Årsmötet väljer Stellan Nordahl, Camilla Löw och Petra Kihlström till valberedning.
15. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
Motion 1: Rikard Lundgren och Victoria Samuelsson avstår röstning pga jäv. 1 blank röst.
Årsmötet bifaller motion 1.
Motion 2: Årsmötet bifaller motion 2
16. Beslutslogg
17. Mötet avslutas

Protokollet signeras digitalt med godkänd svensk e-legitimation via Egreement.com

Rikard Lundgren, ordförande
Camilla Löw, justeringsperson.
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