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1. Fastställande av mötets stadgeenliga utlysning.
Mötet ansågs behörigen utlyst.

2. Godkännande av dagordning.
Dagordning godkändes med tillägg en punkt nr.Ls. Mötet avslutas.

3. Val av mötesordförande och mötessekreterare.
Andreas Ekengren valdes till mötesordförande. Elisabeth Sturesdotter valdes till
mötessekreterare.

4. Val av justeringsmän tillika rösträknare.

Jennie Lundstedt och Ulrika Lignell valdes till justeringspersoner tillika rösträknare.

5. Föredragande av verksamhets- och revisionsberättelser.
Styrelsen gick igenom verksamhetsberättelsen och de huvudsakliga aktiviteterna
genomförda under föregående verksamhetsår. En redogörelse gavs för
årsredovisningen för räkenskapsåret 2015.

6. Fråga om avgående styrelses ansvarsfrihet.
Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

7. Motioner.
Inga motioner har inkommit.

8. Styrelsens förslag på stadgeändring två av tvä (2015-201.5).

Årsmötet beslutade att anta styrelsens förslag på stadgeåindringar år två av två (2015-

2016l.

Styrelsens förslag på stadgeändring år ett av två (2016-2077)

Årsmötet beslutade att anta styrelsens förslag på stadgeiindringar år ett av två (2076-

20L71med årsmötets förslag som tillägg vid paragraf 11 och 12.
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Styrelsens förslag till stadgeändring (år 2 av 2\:2075-2076

§ 5. Verksamhets- och räkenskapsår Verksamhets- och räkenskapsår omfattar +id€n

W Därefter tillämpas kalenderår.

Ändras till: Verksamhets- och räkenskapsår omfattar kalenderår.

§8 Det dagliga arbetet leds av verksamhetsmanualen som skall hållas levande odr
uppdateras löpande.

Ändras till Det dagliga arbetet leds av verksamhetsplanen som skall hållas levande
odr uppdateras löpande.

§ 11 Föreningens årsmöte skall håJ1as innan mars månads utgång. Kallelse ska

publiceras på Spädbarnsfondens hemsida 30 dagar före årsmötet. Dagordning,
motioner samt förslag från styrelsen erhålls genom medlems direkta beställning från
kansliet. Motioner sa vara styrelsen tillhanda senast L5 dagar innan årsmötet.
Dagordning och förslag från styrelsen ska finnas på hemsidan senast 30 dagar före
mötet

Ändras till: Föreningens årsmöte skall hållas innan mars månads utgång.
Kallelse ska publiceras på Spädbamsfondens hemsida 30 dagar före årsmötet.
Dagordning, motioner samt förslag från styrelsen erhålIs genom medlems direkta
beställning från kansliet. Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 15 dagar iruran
årsmötet. Dagordning och förslag från styrelsen ska finnas på hemsidan senast 30

dagar före mötet.

§12 Styrelsen kan vid behov kalla till extra medlemsmöte. Om minst 1.5 o/" av
Medlemmama skriftligen begär extra medlemsmöte ska styrelsen tillse att sådant
hålIs inom 45 dagar. Kallelse ska genom styrelsens försorg utsändas till samtliga
medlemmar senast 30 dagar före mötet. Dagordning motioner samt förslag från
styrelsen erhålls genom medlem direkta beställning från kansliet. Motioner ska vara
styrelsen tillhanda senast L5 dagar innan mötet. Dagordning och förslag från styrelsen
skafinnaspåhemsidansenast30dagarföremötet.@

insås
medålcallels'm

Ändra tilt Styrelsen kan vid behov kalla till extra medlemsmöte. Om minst 15o/o av
Medlemmama skriftligen begär extra medlemsmöte ska styrelsen tillse att sådant
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håIls inom 45 dagar. Kallelse ska genom styrelsens försorg utsändas till samtliga
medlemmar senast 30 dagar före mötet. Dagordnin& motioner samt förslag från
styrelsen erhålls genom medlems direkta beställning från kansliet. Motioner ska vara
styrelsen tillhanda senast 15 dagar innan mötet. Dagordning och förslag från styrelsen
ska finnas på hemsidan senast 30 dagar före mötet.

§13 hrformation om fondemas inriktning villkor för stipendier samt beslut om
tilldelning skallalltid håIlas aktuell på föreningens webbplats samt i
verksamhetsrnanualen. planen.

Ändras till: Information om fondemas inriktning, villkor för stipendier samt beslut
om tilldelning skall alltid hå1las aktuell på föreningens webbplats samt i
verksamhetsplanen.

Styrelsens förslag på stadgeändring år ett av två (2016-2017)
Årsmötet beslutade att anta de nya stadgama enligt årsmötets förslag med tillägg vid
paragraf L1 odr L2:

Styrelsens förslag till stadgeåindring 20L6-2077. (År 1 av 2.)

§ 2 . Säte Föreningen har sitt säte i Varbert.

Ändras till: Föreningen har sitt säte i Göteborg.

§ 6. Beslutande organ Beslutande organ är årsmötg extra medlemsmöte odr
styrelsemöte. Föreningens angelägenheter handhas under verksamhetsåret av en
styrelse bestående av ordförande, fyra ledamöter samt minst två suppleanter. Tre
ordinarie ledamöter väljs för frrä är, @in{j odr två ordinarie
ledamöter väiljs för två år följande år. Två suppleanter väljs för två år, med+tlå+s
ftt+st<iuhine Styrelsen väljs på årsmöte. Styrelseledamot skall vara registrerad
medlem.

Ändras till: Beslutande organ Beslutande organ är årsmöte, extra medlemsmöte och
styrelsemöte. Föreningens angelägenheter handhas under verksamhetsåret av en
styrelse bestående av ordförande, fyra ledamöter samt minst två suppleanter. Tre
ordinarie ledamöter väljs för två år odr två ordinarie ledamöter väljs för två år
följande år. Suppleanter väljs för två år. Styrelsen väljs på årsmöte. Styrelseledamot
skall vara registrerad medlem.
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§ 11. Årsmöte Föreningens årsmöte skall hållas innan mars månads utgång. Kallelse
ska publiceras på Spädbamsfondens hemsida 30 dagar före årsmötet.
Årsmötets förslag som tillägg: "Kallelse ska genom styrelsens försorg utsändas till
samtliga medlemmar senast 30 dagar före mötet."

naprdnin& rnetirner s It

@.Motionerskavarastyre1sentiI1handasenast15dagariruran
årsmötet. Dagordning och förslag frårr styrelsen ska finnas på hemsidan senast 30

dagar före mötet.

På årsrfttite har Ya4e nän'a

Årsmötets förslag på ändring: På årsmöte har varje närvarande medlem rösträtt. Alla
medlemmar har varsin röst.

Vid årsmöte ska följande ärenden behandlas:

Fastställande av mötets stadgeenliga utlysande
Godkäinnande av dagordning
Val av mötesordförande odr mötessekreterare
VaI av justeringspersoner tillika rösträknare
Föredragande av verksamhets och revisionsberättelser
Fråga om avgående styrelses ansvarsfrihet
Motioner
Styrelsens förslag
FaststäIlande av årsavgift
Fastställande av årsbudget
Val av valberedning bestående av tre personer
VaI av styrelse odr styrelsesuppleanter
Val av revisor odr revisorsuppleant
Övriga frågor

Beslut fattas av årsmöte med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som
mötesordförande biträder.
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§ 11. Årsmöte Föreningens årsmöte skall hållas innan mars månads utgång. Kallelse
ska publiceras på Spädbamsfondens hemsida 30 dagar före årsmötet.
Årsmötets förslag som tillägg: "Ka1lelse ska genom styrelsens försorg utsändas till
samtliga medlemmar senast 30 dagar före mötet."

På årsmöte har varje närvarande medlem rösträtt. AIla medlerunar har en röst.
Ändras till: "På årsmöte har varje närvarande medlem rösträtt. Alla medlemmar har
en röst." åindras till På årsmöte har varje närvarande medlem rösträtt. A[la
medlemmar har varsin röst.

Vid årsmöte ska följande ärenden behandlas:

Fastställande av mötets stadgeenliga utlysande
Godkåinnande av dagordning
Val av mötesordförande odr mötessekreterare
Val av justeringspersoner tillika rösträknare
Föredragande av verksamhets och revisionsberättelser
Fråga om avgående styrelses ansvarsfrihet
Motioner
Styrelsens förslag
Fastställande av årsavgift
Fastställande av årsbudget
Val av valberedningbestående av tre personer varav en sammankallande
Val av styrelse odr styrelsesuppleanter
Val av revisor odr revisorsuppleant
Övriga frågor

Beslut fattas av årsmöte med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som
mötesordförande biträder.

§ 12. Extra medlemsmöte Styrelsen kan vid behov kalla till extra medlemsmöte. Om
minst 15 Y" av medlemmama skriftligen begär extra medlemsmöte ska styrelsen tillse
att sådant hålls inom 45 dagar. Kallelse ska genom styrelsens försorg utsändas till
samtliga medlemmar senast 30 dagar före mötet.

. Motioner ska
vara styrelsen tillhanda senast 1"5 dagar innan mötet. Dagordning och förslag från
styrelsen ska finnas på hemsidan senast 30 dagar före mötet. Vid extra årsmöte har
varje närvarande medlem rösträtt.
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Andras till: Extra medlemsmöte Styrelsen kan vid behov kalla till extra
medlemsmöte. Om minst 15 o/" av medlemmama skriftligen begär extra
medlemsmöte ska styrelsen tillse att sådant hålls inom 45 dagar. Kallelse ska genom
styrelsens försorg utsiindas till samtliga medlemmar senast 30 dagar före mötet.
Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 15 dagar innan mötet. Dagordning octr
förslag fråur styrelsen ska finnas på hemsidan senast 30 dagar före mötet.

Vid extra årsmöte har varje närvarande medlem rösträtt. AIla medlemmar har varsin
röst.

§ 17. Föreningens upplösande Beslut om föreningens upplösande ska fattas av två på
varandra följande medlemsmöte, varav ett ska vara ordinarie årsmöte. För antagande
av föreningens upplösning krävs två likalydande bifallande beslut med minst 213-dels
majoritet. Fattas besk*t ern fttr

i\re
ffi

Ändras till: Beslut om föreningens upplösande ska fattas av två på varandra följande
medlemsmöte, varav ett ska vara ordinarie årsmöte. För antagande av föreningens
upplösning krävs två likalydande bifallande beslut med minst 213-dels majoritet.
Mellan dessa möten skall minst två månader förflyta.

När upplösning är beslutad skall Spädbamsfondens tillgångar efter årsmötesbeslut
överlämnas till sammanslutning eller institution som verkar för Spädbamsfondens
syften.

9. Fastställande av årsavgift.
Årsmötet beslutade att behålla årsavgift på 300 kr för "fullvärdig medlem" samt
"stödmedlem".

10. Fastställande av årsbudget.
Angela ]ones redogjorde för styrelsens budgetförslag för 2016. Årsmötet biföll
styrelsens budgetförslag.

11. Val av valberedning bestående av tre personer.
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Michel Ostlunö Lina Runesson od:r Karin Larsdotter varav Karin Larsdotter är
sammankallande.

12.Yal av styrelse och styrelsesuppleanter
Följande valdes ti1l ordinarie ledamöter:
Henrik Ahlstrand har ett år kvar som ledamot på sin mandatperiod.
Angela ]ones har ett år kvar på sin mandatperiod.

Marie Ganters omvaldes som ledamot på två år.

Sofia Säterskog valdes som ledamot på två år.

Patrik Granroth valdes som ledamot på två år.

Under året har Patrik Granroth och Marianne Stellin varit inadjungerade som
ledamöter.

Liselotte St6n f.d. Bergströms mandatperiod som ledamot slut och hon har valt att ej

stäIla upp till omval.
Marina Lagerbergs mandatperiod som ledamot slut odr hon har valt att ej ställa upp
till omval.

Suppleant
Mari-Christin Malm valdes som suppleant på två år.

Johan Ötrman valdes som suppleant på ett år.

Under 2015 och fram tiIIårsmötet 2016har Mari-Christin Mdm varit inadjungerad
som suppleant.

13. Val av revisor och revisorssuppleant
Bjöm Börjesson valdes till revisor, Lasse Jonsson valdes fill revisorssuppleant på ett år
vardera.

14. Övriga frågor

15. Mötet avslutas
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Andreas Ekengren, mötesordförande

Vid protokollet

Elisabeth Sturesdotter, mötessekreterare

Iusteras:

Ulrika Lignell

Post-/besöksadress Telefon
Spädbamsfonden 037-3875757

Stigbergsliden 18

414 63 Griteborg

Intemet Bank-/postgiro
ww.spadbmsfonden.se 8G900-27»
kansliet@spadbamsfonden.se PG 90 02 12- 2

Oreanisatiorenn
802012-1193

Säte

Giiteborg.

f.d. Vmberg


