PROTOKOLL
fört vid ÅRSMÖTE i Föreningen för Ekofilosofi den 24 mars 2013

1

Årsmötet förklarades öppnat av Rune Wettström

2

Rune Wettström valdes att leda årsmötet och till sekreterare valdes Eva Liss-Örtendahl

3

Att justera dagens protokoll valdes Bodil Karlsson Ekwall och Birgitta Ankarstad

4

Närvarande var 8 personer utöver 3 representanter från styrelsen (Rune Wettström, Maude
Anderson och Eva Liss-Örtendahl)

5

Info och kallelse till årsmötet utgick per mail 31/1-13 och påminnelse skickades i mars.
Mötets utlysande godkändes

6

Ordförande gick igenom verksamhetsberättelsen för 2012 (bifogas). Lades till handlingarna.
Eva redogjorde för ekonomin, delade ut årsberättelsen (bifogas) vilken lades till
handlingarna. Revisionsberättelsen lästes upp (bifogas) och lades till handlingarna. Årsmötet
beviljade styrelsen ansvarsfrihet

7

Inga motioner inkomna

8

Någon verksamhetsplan för 2013 ej gjord under rådande oklara omständigheter, men förslag
till en aktivering av föreningen för träffar och resor förelåg. Pontus Ö redogjorde för att
universitetet inställt sommarkurser och internationella studiekurser. Förslag på resmål t ex
Orbey, Valamoklostret, Gålaseter, Anholt och Rom. Även resor till aktuella utställningar, t ex
”Vi är romer” i Göteborg. Styrelsen kommer med förslag och skickar ut via info och
hemsidan.

9

Val av styrelse; Pontus redogjorde för valberedningens förslag. På tur att avgå Rune
Wettström och Eva Liss-Örtendahl. Båda omvaldes på 3 år. Styrelsens sammansättning:
Rune Wettström vald till 2016, Heléne Wiberg vald till 2015, Maude Andersson vald till
2014., Eva Liss-Örtendahl vald till 2016 och Edmund Iwanski vald till 2015.

10 Två förslag till revisor förelåg; dels en lekmannarevisor dels Henrikssons Redovisningsbyrå
(aukt). Mötet valde i omröstning Henrikssons Redovisningsbyrå
11 Valberedningens sammansättning; Pontus Örtendahl, sammankallande, vald till 2014, Lars
Segerpalm vald till 2015, Bosse Hultström omvaldes till 2014.
12 Övriga frågor; bussens framtid diskuterades, användes till resor i föreningens regi.
Heléne Wibergs förslag till skrivelse till universitetet betr ämnet Ekofilosofi diskuterades och
beslöts avvakta utfallet om Ekofilosofins framtid.
13 Mötet förklarades avslutat av Rune Wettström
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