Protokoll fört vid PACS årsmöte 31 maj 2015 på Engelbrektsgatan 50, Göteborg.
Närvarande: enl. bilaga.
§1 Mötets öppnande
Årsmötet öppnades av Thomas då ordförande Rodney befinner sig i Indien.
§2 Fastställande av röstlängd.
Mötet beslutade att närvarolistan skulle utgöra röstlängd.
§3 Frågan om årsmötet kallats enl. stadgarna
Mötet fann att kallelsen utgått i enlighet med stadgan.
§4 Val av ordförande för mötet.
Mötet valde Tore Almius till ordförande.
§5 Val av sekreterare
Mötet valde Peter Johansson till sekreterare
§6 Fastställande av dagordning
Tore gick igenom dagordning och mötet godkände densamma.
§7 Val av rösträknare samt att jämte ordförande justera protokollet
Mötet valde Cathrine och Gert Bohlin till justerare.
§8 Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse
Tore lät alla läsa igenom verksamhetsberättelsen samt kommenterade de olika avsnitten.
Frågor och synpunkter:
Butikerna
- Frida informerade om läget i butikerna. Solidaritetsgarantin (50% av en varas värde går till
verksamheten) håller och försäljningen går bra.
P g. a av sjukdomsfall bland personalen kommer dock Hedenbutiken att stängas efter midsommar. En ny
praktikant kommer att anställas och jämte frivilliga insatser kommer verksamheten att klaras av i
sommar.
- Styrelsen (genom Tore) tackade för arbetsinsatsen i butikerna under det gångna året.
Ekonomi
- Tore: Nuvarande projekt löper t.om 2016 och tack vare PACS solida finanser står och faller inte
organisationen med ev. bidrag från SIDA.
- Thomas förklarade några punkter i Resultaträkningen.
”Ändamålskostnaderna” mellan 2013 och 2014 sjönk på grund av mindre bidrag från SIDA.
”Övriga kortfristiga fodringar” är ej betalda utgifter under kommande år. Ex semestrar.
”Anläggningstillgångar är till största delen fonder.
Framtiden
Styrelsen avser att återuppta verksamhet i Indien. Under arbetsnamnet LOTUS sonderas möjligheterna
att knyta kontakter med grupper som arbetar med de allra fattigaste i södra Indien.
Med dessa förtydliganden godkändes verksamhetsberättelsen.
§9 Behandling av styrelsens årsredovisning
Mötet godkände årsredovisningen och att överskottet överförs till nästa års räkning.

§10 Revisorernas berättelse
Internrevisor Jan Bahlenbergs rapport genomlästes och godkändes.
§11 Ansvarsfrihet för styrelsen
Mötet beslutade om ansvarsfrihet för 2014
§12 Val av ordförande
Mötet valde Rodney Åsberg som ordförande
§13 Val av styrelseledamöter
Val enl. bilaga från valberedning.
Omval: Tore Almius, Solfrid Guldsvåg, Gunnel Karlsson, Thomas Åsberg och Gert Bohlin.
Nyval: Ingemar Olsson och Ann Wilkens.
suppleanter:
Omval: Gunilla Renhammar, Cathrine Bramfors.
Nyval: Rigmor Tickols
Årsmötet ville i samband med val av styrelse uttrycka ett stort tack till Ulf Lundberg, Ingemar Engberg
och Lars Olov Magnusson för engagemanget i PACS genom åren.
Mötet föreslog att i fortsättningen att halva styrelsen väljs på längre mandat för mer kontinuitet.
§14 Val av revisor
Mötet valde Jan Bahlenberg till föreningsrevisor och Gunilla Lönnbratt aukt. revisor PwC.
§15 Val av valberedning
Till valberedning valde mötet Gunilla Ek-Scherp och Hajar Taji.
§16 Fastställande av verksamhetsplan
Tore informerade om pågående projekt samt att fokus nu ligger på att sondera möjligheterna i Indien.
Mötet godkände planerna för verksamheten fram till nästa årsmöte.
§17 Fastställande av medlemsavgift för tiden till nästa årsmöte
Mötet fastslog 100:-/per år som medlemsavgift
§18 Motioner
Motion 1. ”Skapa en minnesfond” .
Mötet avslog motionen med motiveringen att den strider mot praxis. Men mötet gav i uppdrag åt
styrelsen att fundera vidare i frågan.
§19 Övriga frågor
Peter informerade kort om hemsidan och planerna på byte av webbleverantör.
§20 Mötet avslutas
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