Protokoll fört vid årsmöte med Svenska kommittén för Vietnam, Laos och
Kambodja 2016 -03-31.
1. Årsmötets öppnande
Ordförande Johan Peanberg hälsade närvarande medlemmar välkomna och förklarade
årsmötet öppnat.
2. Frågan om årsmötets stadgeenliga utlysande
I enlighet med stadgarnas paragraf sju, som kräver att kallelse utgår fyra veckor före årsmötet,
godkändes utlysandet.
3. Fastställande av dagordning
Förslaget till dagordning (bil. 1) fastställdes.
4. Val av mötesfunktionärer
Till mötesordförande valdes Tomas Johansson, till sekreterare Johan Peanberg och till justerare
tillika rösträknare Ulf Svensson samt Agneta Danielsson..
5. Styrelsens verksamhetsberättelse
Johan Peanberg gjorde en kortfattad genomgång av verksamhetsåret, varefter
verksamhetsberättelsen (bil.2) med godkännande lades till handlingarna.
6. Ekonomiska berättelser
Sunthorn Vognongvar lade fram Svenska Kommitténs och Vietnamhjälpens ekonomiska
berättelser, varefter dessa lades till handlingarna.
7. Revisionsberättelse
Kassören informerade att båda revisorerna granskat de ekonomiska berättelserna men att Jan
Ovesen på grund av sjukdom ej haft möjlighet att som Inga Näslund skriva under
revisionsberättelsen. Revisorernas berättelse för kommittén och Vietnamhjälpen fastställdes .
8. Fastställande av resultat- och balansräkningar för kommittén och Vietnamhjälpen
Beslutades fastställa årsredovisningarna för kommittén och Vietnamhjälpen.
9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
Beslutades bevilja styrelsen ansvarsfrihet.
10. Val av ordförande och kassör
På förslag från valberedningen beslutade årsmötet välja Eva Lindskog till ny ordförande och
omvälja Sunthorn Vongnongvar till kassör.
11. Val av övrig styrelsen
Beslutades även omvälja styrelseledamöterna Agneta Carleson-Sten, Linda Wohlin,
Ulf Svensson, Mai Vodinh och Eric Olofsson samt som nya ledamöter välja Ing-Britt Trankell och
Johan Peanberg.
12. Val av suppleanter
Beslutades välja Malin Beckman och Agneta Danielsson som suppleanter.

13.Val av två revisorer till kommittén tillika revisorer i Vietnamhjälpen
Beslutades att välja om Inga Näslund som revisor och som ny revisor efter Jan Ovesen välja
Sven-Åke Svensson.
14. Val av revisorssuppleant
Beslutades omvälja Eva Åhlström.
15. Val av valberedning
Beslutades att välja Rolf Samuelsson och Karl-Anders Larsson till ledamöter i valberedningen. och
som suppleant AnnLis Åberg.
16. Firmatecknare
Beslutades utse ordförande Eva Lindskog och kassör Sunthorn Vognongvar att i förening eller var
för sig teckna kommitténs och Vietnamhjälpens firma. Denna punkt på dagordningen beslutades
omedelbart justerad.
17. Fastställande av årsavgifter
Beslutades om oförändrade årsavgifter, vilket innebär 100 kronor för enskild medlem, 150 kronor
för lokal organisation och 300 kronor för riksorganisation.
18. Årsmötets avslutning
Mötesordförande Tomas Johansson tackade mötesdeltagarna för årsmötets genomförande,
framförde ett speciellt tack till avgående ordförande,önskade styrelsen framgång i dess fortsatta
arbete och förklarade mötet avslutat
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