Protokoll fört vid årsmöte med Centrum för Arbetarhistoria onsdagen den 23 april 2019 på
Verdanditorpet i Landskrona.
Före årsmötets öppnande bjöd Hans Wallengren på en föreläsning i ämnet: ”Utblottade,
utarbetade och utvisade” Svenska immigranter deporterade från USA.
1. Mötets öppnande
Vice ordföranden Mikael Ottosson hälsade de närvarande välkomna och förklarade
mötet öppnat.
2. Fastställande av ombudsförteckning
Ombudsförteckning skapades och godkändes. 10 ombud närvarande (bilaga 2).
3. Årsmötets stadgeenliga utlysande
Årsmötet befanns vara stadgeenligt utlyst.
4. Val av mötesordförande och sekreterare för årsmötet
Till mötesordförande valdes Håkan Andersson.
Till sekreterare valdes Kristian Grankvist.
5. Fastställande av dagordning
Dagordningen godkändes.
6. Val av två protokolljusterare
Till att jämte mötesordföranden justera protokollet valdes Birgitta Johansson
(Ängelholms arbetarekommun) och Stig Ålund (PRO Skåne).
7. Val av rösträknare
Till rösträknare valdes de båda protokolljusterarna.
8. Verksamhetsberättelse för 2018
Mötesordföranden gick igenom verksamhetsberättelsens rubriker och lämnade härpå
ordet fritt. Verksamhetsberättelsen godkändes.
9. Ekonomisk berättelse 2018
Kassören Johnny Hultén föredrog den ekonomiska berättelsen och lämnade härpå
ordet fritt. Det inkom synpunkter på att det saknas uppgift om antal stödmedlemmar.
Det beslutades att detta skulle redovisas från och med nästa år.
Mötet godkände efter detta den ekonomiska berättelsen.
10. Revisorernas berättelse
Revisionsberättelsen presenterades av Kent Johansson, i vilken revisorerna tillstyrkte
att fastställa resultat- och balansräkningen samt bevilja styrelsen ansvarsfrihet för
2018. Mötet beslöt att godkänna revisorernas berättelse för 2018.
11. Ansvarsfrihet för styrelsen
På förslag från revisorerna beslöt årsmötet bevilja styrelsen ansvarsfrihet för den tid
som revisionen omfattar.
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12. Förslag från styrelsen
a) Verksamhetsplan för 2019
Mikael Ottosson presenterade verksamhetsplanen.
Mötet beslöt att fastställa föreliggande verksamhetsplan för 2019.
b) Budget för 2019
Mötet beslöt att fastställa föreliggande budget för 2019.
c) Eventuella övriga förslag
Inga förslag.
13. Förslag från medlemsorganisationerna
Inga förslag.
14. Fastställande av årsavgift för 2020
Verdandi ifrågasätter att enskilda organisationer på 200-kronorsnivå inte har rösträtt.
Detta diskuterades på mötet och ett förslag att enskilda föreningar ska ha rösträtt, men
att enskilda medlemmar inte ska ha rösträtt lades fram.
Beslut togs att ge styrelsen i uppdrag inför nästa årsmöte presentera ett förslag om att
enskilda föreningar ska ha rösträtt, vilket också innebär en ändring av stadgarna.
15. Beslut om arvode
Mötet beslöt att inga arvoden skall utgå.
16. Val
Susanne Simonsson föredrog valberedningens förslag gällande CfA styrelse (bilaga 1).
Mötet beslöt att godkänna valberedningens förslag gällande CfA styrelse (bilaga 1).
Mötet gav styrelse samt valberedning i uppdrag att hitta ytterligare en revisor på 1 år.
När beslut är taget ska medlemsorganisationerna informeras.
Valberedning för 1 år
Mötet föreslog omval av sittande valberedning.
Mötet beslöt enhälligt omval av Susanne Simonsson, LO-distriktet i Skåne
(sammankallande), Claes Bloch, PRO och Åse Webeklint, ABF Skåne.
17. Avslutning
Mötesordförande tackade de närvarande för visat intresse och avslutade årsmötet.
Bilagor
Bilaga 1: Valberedningens förslag gällande CfA styrelse för 2019
Bilaga 2: Närvaro- och ombudslista
Landskrona, dag som ovan
Kristian Grankvist
Mötessekreterare

Håkan Andersson
Mötesordförande

Justeras:
Birgitta Johansson

Stig Ålund
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