Protokoll årsmöte Klimataktion den 9 april 2017

Mötestid: 13.00 – 16.30

1. Årsmötet öppnas.
2. Val av ordförande och sekreterare: Eva Almer väljs till ordförande. Pia Björstrand väljs till
sekreterare. Torbjörn Vennström och Staffan Laestadius väljs till justerare av protokollet.
3. Röstlängd upprättas, se bilaga 1.
4. Stämman fastslår att kallelse har skett enligt stadgarna.
5. Dagordningen godkänns.
6. Stämman går igenom styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse.
Revisorerna avger berättelse. Revisorerna föreslår en ändring i kontoplanen så att det inte
blir så stora poster under Övriga kostnader.
7. Stämman fastställer resultat- och balansräkning.
8. Styrelsen beviljas ansvarsfrihet.
9. Stämman beslutar om medlemsavgifter och stödmedlemsavgifter. Medlemsavgiften kvarstår
som hittills.
10. Stämman fastställer styrelsens föreslagna budget och verksamhetsplan, med följande
ändringar:

Verksamhetsplan
Verksamhetsplanen antas med följande ändringar och tillägg.

…Den gröna frågan i Sverige har senaste året gjort stora landvinningar, men vi måste samtidigt
ständigt vara aktiva för att undvika kortsiktiga lösningar och framväxandet av polariserande rörelser
som hindrar internationellt samarbete.

Under ”Medborgarutredningen”: Det blir inte en vitbok och ett spel, utan enbart en film. Det är inte
heller fråga om en pjäs utan ett läsdrama.

Under ”Bevakning och påverkan av nationell klimatpolitik”
…flygskatten, de nationella utsläppsmålen och den svenska skogens påverkan på
klimatförändringarna. Klimataktion ska också ställa sig bakom initiativet ”End Ecocide”.

Under ”Kampanj”:
Tidsplanen för utsläpp måste bli mer i linje med Rockströms riktlinjer om att utsläppen måste
halveras varje sekel. Styrelsen får i uppdrag att skriva en motion till Klimatriksdagen om detta.

Det antecknas att medlemmarna uppmanas att fundera på andra kampanjer.

Budget
Stämman går igenom och fastställer styrelsens budgetförslag, med följande ändringar:
Styrelsen ska lägga till hur de ökade utgifterna finansieras så att det blir tydligt i budgeten.
Jan Karlssons minnesfond bör redovisas separat.
De olika posterna i bokföring och budget bör redovisas tydligare.

11. Stämman behandlar styrelsens propositioner:
Styrelsen har föreslagit ändringar i stadgarna. Dessa antas enligt styrelsens förslag, med följande
ändringar (se de nya stadgarna i bilaga 2):
§ 10
Två av ledamöterna, en man och en kvinna, är av årsmötet utsedda till talespersoner.
Styrelsen utser inom sig en ekonomiansvarig. (och väljer en intern/extern kassör stryks)
Styrelsen är beslutsmässig om samtliga ledamöter kallats till mötet och minst hälften av
ledamöterna eller för dem tjänstgörande suppleanter är närvarande. (tidigare lydelse)

§ 11
Två revisorer
Räkenskaper och styrelseprotokoll

§ 14:
Där det står lokala nätverk ska detta ändras till lokalorganisationer.

§ 15:
Arbetsgruppen utser en kontaktperson gentemot styrelsen.
Nätverk ska bytas ut till arbetsgrupper.
Arbetsgruppens ekonomi förvaltas i samråd med föreningens styrelse.

12. Motioner: finns inga.
13. Stämman fastställer antalet ordinarie ledamöter till 9 st och 3 suppleanter.
14. Stämman väljer styrelse enligt valberedningens förslag. Styrelsemedlemmarna för april 2017april 2018 är Jonas Bane, Pia Björstrand, Ninna Gunnarsson, Eva Berlin, Hanna Örnskär,
Tomas Lohammar, Inger Raaby, Peter Fritzon, Roya Hakinimia, Paul Eriksson, Chris Lundberg
och Saga Kindstrand.
15. Stämman väljer revisorer enligt valberedningens förslag.
16. Stämman väljer valberedning. Samuel Jarrick, Katarina Nordenfalk och Karin Wahlgren väljs
till valberedning. Eva Avner väljs till suppleant.
17. Övriga frågor:
a) Klimatriksdagen har till syfte att klimatfrågan får stor uppmärksamhet inför valet 2018.
Klimatriksdagen kräver ekonomi om ca 1 miljon kr. Medverkande organisationer måste bidra.
Projektbidrag ska sökas. Utöver det ska det finansieras med avgifter, eller köp av
utställningsplatser. Man kan också gå in som medlem.
b) Klimatvalet är en del av Klimatriksdagen, som handlar om att lokala grupper ska arbeta med
projekt avseende lokal omställning inför valet. Dessa grupper ska kunna träffas i
Klimatriksdagens forum.
c) People’s Climate march kommer att hållas i olika städer i Sverige den 29/4.
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