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Protokoll för BOS Sweden årsmöte den 26 mai 2010
PlaF: Sveavägen 9, Stockholm

Medverkande
Jakob Lind - ordförande
Ulrika Lamberth -vice ordföranade
Emma Pernald
Pernilla Svenberg
Johan Palm
Kayan Yau
Ann-Ch risti ne Axelsson
Mirja Hjelm
Marie Hörnström
Josefine Fors
Petra Nilsson
Karin Söderqvist
Ir6ne Bernhardssson
Ulla Alm
Anna Linn6a Persson
Jennie Larsson
Mathias Byström

Frånvarande
Dilba Demirbag
Jochum Eljertsson
Jonas Walhström
Arne Weise
Ulf Jarvin
Lisa Ekdahl
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Ärenden
G 1. Val av mötesordförande, mötessekreterare och två justeringsmän

5 Z. ntt årsmötet är behörigen utlyst
5 3. Godkännande av dagordningen
$ 4. Fastställande av röstlängd
6 s. styrelsens verksamhets6erättelse för föregående år

5 e. Styrelsens ekonomiska berättelse
ö i. nå"iir.Lrnur beråttelse med förslag orn ansvarsfrihet eller inte skall beviljas

åtyrelsen för det granskade verksamhetsåret
$ B. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
ö g. F"rtutällande av budget ftir det nya året inkl medlemsavgiftens storlek

5 fO. FleOtemmarnas förslag ("motionerJ

$ 11. Val av stYrelse
5 12. Val av revisorer
5 13. Val av valbredningen
i f+. (punkter man OegOt att sätta upp på dagordningen vid mötets början)
e f S. Oisfussion om föreningens verksamhet
6 ro. tivriga frågor

L Val av mötesordfiirande' miitessekteterare och tr;å iusteringsmän
Jakob Lind ordförande, mötssekretare Pemilla Svenberg, Josefine Fors och Jennie
Larsson justeri ngsPersoner

2. Att årcmötet är behörigen utlYst

3.Godkännande av dagordningen
Ja

4. Fastställande av röstlängd
Ja, se närvarolista

5. Styrelsens verksamhetsberättelse för förcgående år
pernilla Svenberg gick igenom föreningens verksamhet under 2009 baserat på
förvaltningsberåttelsen. BOS Sverige blir närmare knutna till BOS Global.

6. Slyrelsens ekonomiska berättelse
Vå* ååf är att samla in pengar för aktiviteter på Borneo. BOS har 90000 konto och
därmed skall vi skicka minst 75o/o av intäkterna till ändamålet. Under 2009 så
samlades L 2& 733 kr insamlade in varav 977 368 kr har skickat till BOS på Borneo.
Eftersom vi har skickat lite mer pengar till Borneo än vad vi hade råd med blev 2OO9
års resultat minus 69 664 kr. Styrelsen har gjort en bedömning av kostnaderna och
kommit fram till att denna förlust är acceptabel. Självklart är det långsiktiga målet år
att föreningen inte skall gå med förlust.

Föreningen kommer att klara målet på 75o/o av intäkter som åndamålskostnader och
därmed vara i linje med SFI (Svensk Insamlingskontroll) regler. Hopp från BOS
global är att BOS Sverige fördubblar sina intäkter under 2O1O.
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7, Revisorernas berättelse med förslag om ansvarsfrihet eller inte skall

bevilias swrclsen för det granskade verksamhetsåret.
i"n"tipåfr tiar gått igenom handlingarna och,.styrelsen förvaltning i enlighetmed
qod revisorsseO i Sveiige. Enligt revisorerna så är förvaltningsrappoften upprättad

åniigt årsredovisningslågen och styrelsen inte har agerat i strid med föreningens

stadlar varför revisöreria tillstryker att årsmötet sliall godkänna årsredovisning och

bevi lja styrelsen medlemmar aniva rsfri het för räkenska psåret.

Reviåionsberättelsen är avlämnat den 26 maj av Johan Palm och Jochum Eljertsson.

8, Bestut om ansvarcfrihet för styrelsen
ÄL.O-t"t U*iOt utt bevilja styrelsens medlemmar ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

9. Fastställande av budget för det nya året inkl medlemsavgiftens storlek
Årsmötet beslöt att fastställa föreslagen budget enligt bilaga.

1O. Medlemmarnas förclag ("motioner")
Inga motioner hade inkommit till årsmötet.

11. Val av stYrelse
Förslag på nyä styrelsemedlemmar från valberedningen var Lisa Ekdahl som
ordinaiie ledamot och Ann-Christine Axelsson som suppleant. Dilba Demirbag och Ulf
Jaruin avgår ur styrelsen och valberedningen föreslog omval av Jakob Lind
(ordförande), Ulrika Lamberth (vice ordförande), Emma Pemald (ledamot) och Jonas
Wahlström(ledamot).

Styrelsen meddelade foreningsmedlemmarna attde skulLgvilja konplettera med en
ekonom eller jurist. Jennie la]rsson (revisor) kandiderar till styrelsen efter förfrågan
bland närvarande medlemmar.

Efter förfrågan från föreningens medlemmar så beslutades att inför nästa årsmöte
skall sittanåe och nya styrelseledamöter presenteras med koftare beskrivning och
skickas till medlemmarna.

Årsmötet beslutade om omval enligt valberedningens förslag samt nyval av Lisa
Ekdahl. Ann-Christine Axelsson och Jennie Lårsson.

12. Val av revisorer
Johan Palm och Jochum Eljertsson valdes till revisorer

13. Val av valberedning
Årsmötet beslutade att Mirja Hjelm och Arne Weise sitter kvar i valberedningen.

Lfl.(punkter man beslöt sätta upp pä dagordningen vid mötets )
fOrÄäingen säljer s.k. webfrimärken via hemsidan och hur man går tillväga för att
köra dessa förklarades nårmare.
Fråga om det fanns möjlighet att resa, till Borneo och besöka sin orangutan. Svar nej,
inte till sin orangutang men man kan åka som frivillig via organisationen VOX och
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Jakob Lind - Ordförande
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hjälpa till och plantera träd bl. a. Mer information om detta finns hos
generalsekreteraren '

15. Diskussion om föreningens verksamhet
Internationellt samarbete med BOS Global förklarades lite närmare. Tanken är att via
paraplyorganisationen BOS Global kommer ett antal nationella BOS organisationer,
inklusive BOS Sweden, att arbeta tillsammans på ett mycket nårmare sätt för att se
likadan ut, prata likadant och säUa samma produKer som leder till att kostnaderna
gåi nea och insamlingen blir större till förmån för orangutangerna och regnskogen.

16. övriga frågor
Inga övriga frågior togs upp på årsmötet.

]Hsteras
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