UPPSATA KVINNLIGA

PROTOKOLL
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KRETSARSMOTE
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Protokoll fiirt vid Uppsala Kvinnliga Akademikerf6renings kretsirsmiite tisdagen den 18
februari 2020

Niirvarande: se bifogade niirvarolista (bilaga 1)
Lokal: Trdffpunkten, Storgatan 11

5r

Oppnande
Foreningens ordforande Stina Johansson oppnade och hdlsade alla vdlkomna till
vA rterm i n e n s f<irsta fci ren i n gsmote, ti li ka kretsi rsm 6te.
I

5z

FrAga om mcitets stadgeenliga utlysande

Fastslogs att kretsirsmcitet var stadgeenligt utlyst.

Val av mritesordfcirande och mdtessekreterare
Till mdtesordfdrande valdes Ann-Cathrine Haglund och till mtitessekreterare valdes
Marianne Carlsson

5g

Godkdnnande av fciredragningslistan
Fciredragningslistan godkdndes (bilaga 2).

5+

Val av justeringspersoner
Till justeringspersoner att jdmte m<itesordforanden justera protokollet valdes Anneli
Henriksnds och Maria Wold Troell.

5s

Faststdllande av rostldngd
Kretsdrsmotet beslutade faststdlla r6stldngd tillika niirvarolista (bilaga 1).

$6

5t

Godkdnnande av Verksamhetsberdttelse
Frireningens ordforande Stina Johansson redogjorde for fcireningens verksamhetsberdttelse
for perioden l januari till 31 december 2019 (bilaea 3).

huT

Ekonomisk berdttelse
Ulla Myhrman redogjorde fcir fcireningens bokslut fcir perioden l januari till 31 december
2019 (bilaga 4). Fcireningens intdkter var 19 540 kronor och utgifterna var IL 665,4 kronor.
Verksamhetsdret visade ett civerskott pA 7 974,6 kronor. lngiende balansen var L7 679,s
kronor och fdreningens utgiende balans blev 25 654,1kronor.

Revisionsberdttelse
Sonja Entzenberg ldste upp revisionsberdttelsen. Revisorerna Kerstin Berglund och Sonja
Entzenberg fcireslog att styrelsen beviljas ansvarsfrihet fdr det gingna 6ret.
Revisionsberdttelsen lades till handlingarna (bilaga 5)

g

Friga om ansvarsfrihet for styrelsen
Verksamhetsberdttelsen och den ekonomiska berdttelsen godkdndes och lades till
handlingarna (bilaga 3 och 4)
$

Mcitet beslutade att ge styrelsen full ansvarsfrihet for det gAngna dret.

g

Faststdllande av medlemsavgift for 2O2t
Mcitet beslutade att medlemsavgiften ska vara ofordndrad (150 kronor fdr medlem och i.00
kronor fcir studentmed lem ).
$

I fO

Faststdllande av budget
Ulla Myhrman redogjorde for styrelsens fcirslag till budget 2020 (bilaga G). Styrelsen
berdknar att fdreningens kostnader blir 26 960 kronor och intdkte rna 27 250 kronor.

Mritet beslutade faststdlla budgeten enligt framlagt fcirslag.
Val av ordfcirande och ledamciter i styrelsen
5ff
Kretsordftirande och dvriga ledamoter ska vdljas. Valberedningens fdrslag till
kretsordfrirande: Stina Johansson (1 6r)
Ovriga ledamciter: Marianne Carlsson, Ada Kan, Anne-Marie Morhed, lng-Marie Munktell,
Ulla Myrman och Cecilia Pahlberg (samtliga 2 6r).

Mcitet beslutade i enlighet med valberedningens fcirslag.
Val av revisorer och revisorssuppleant for ett 6r
Motet beslutade att fcilja valberedningens fdrslag att vdlja Sonja Entzenberg som revisor och
Maria Wold Troell som revisorssuppleant fcjr ett 6r.
Val av valberedning fcir ett 5r
Mcitet beslutade att vdlja Mona Eliasson, lngrid Frenning (sammankallande) och Gunhild

Hammarstrdm till valberedning.
Delegater till KAF:s riksirsmdte
Beslut: styrelsen utser delegatertill KAF:s riks6rsmcite som dger rum den 29.3 i Lund
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Faststdllande f6r tid och plats f<ir kretsirsmote 2O2L
Motet faststdllde att ndsta kretsirsmcite ska hdllas i slutet av februari 2O2L. Lokal: Storgatan
$f
LT

13

Ovriga drenden
$
Avtackning av Kerstin Berglund (avg6ende revisor) och Sara Ahlgren och Vera Segraeus
(avgiende styrelseledam<iter).

f+

Avslutande
$
Mcitesordftiranden avslutade 6rsmcitet och civerldmnade ordet till fdreningens ordfrirande
som avslutade mdtet.

Efter mdtet talade Vera Segraeus <iver boken Frimodiga kvinnor fangade i tiden, utgiven av
Fcireningen ftir Kvinnors historia. M6tet avslutades med ost, brcid och vin.

Mcitesordfcirande

M6tessekreterare
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