Protokoll från Riksförbundet LiSA:s årsmöte 2012
Plats: Utbildningsradion, Stockholm
Datum: 22 april
Närvarande: 15 medlemmar
§1 Mötet öppnades.
§2 Mötes utlysande godkändes.
§3 Dagordningen godkändes.
§4 Till årsmötesordförande valdes Maria Pettersson.
§5 Till . valdes Kerstin Pirard.
§6 Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Eva-Lena Sörman och Maria Englund-Olsson.
§7 2011 års verksamhetsberättelse lästes upp av RiksLiSA:s ordförande Birgitta Anstrin
Åstedt (se Lisetten nr1från år 2012).

	
  

§8 Kassören Berit Renqvist redogjorde för föreningens ekonomi. 2011 års intäkter var
215.559kr och kostnader har uppgått till 181 472 kr. Året gav ett plusresultat på 34.000 kr och
föreningen förfogar nu över ca 220.000 kr.
§9 Revisor Sonja Wolf läste revisionsberättelsen och årsmötet beviljade styrelsen
ansvarsfrihet.
§10 Inga motioner hade inkommit.
§11 Det beslöts att behålla den nuvarande medlemsavgiften på 280kr, 460kr för institutioner
och 120kr för studerande, pensionär.
§12 Styrelseledamöten valdes enligt valberedningens förslag.
Kirsti Södergren-Kokkonen

2 år, ett år kvar

Berit Renqvist

2 år. omval

Kerstin Pirard

2 år, ett år kvar

Maria Pettersson

2 år, ett år kvar

Jane Saleskog

2 år, omval

Elisabeth Kreutz

2 år, ett år kvar

Marianne Bloch

2 år, omval

Camilla Persson

2 år, nyval

Till suppleanter valdes Berit Palmgren och Annelie Drewsen båda på 1 år.
§13 Birgitta Anstrin Åstedt valdes till ordförande.
§14 Sonja Wolf kvarstår som revisor och till revisorssuppleant valdes Anna Hedlund.
§15 I valberedningen kvarstår Anna Karlehed och Lena Lindbeck. Bosse Thorén och Katerina
Löthberg tillfrågas angående den vakanta posten.
§16 Lokalföreningen Mitt-LiSA har lagts ner efter två årsmötesbeslut varav det senaste var 12
03 26. Kassan på ca 3.000 kr överförs till Riks LiSA. En diskussion uppstod om huruvida
Riks LiSA också ska läggas ner inom en snar framtid.. En annan diskussion var om
möjligheten att få fram med vad våra medlemmar arbetar inför ansökan till skolverket.
§17 Mötet avslutades

Kerstin Pirard
Sekreterare

Justeras

Eva-Lena Sörman

Maria Englund Olsson

