Protokoll fört vid ordinarie stämma för Mikrofonden för social ekonomi
och lokal utveckling ekonomisk förening den 4 juni 2015 i Stockholm.

Närvarande röstberättigade medlemmar:
Ekobanken medlemsbank
Hela Sverige ska leva ideell förening
Coompanion Sverige ekonomisk förening
JAK Medlemsbank
Mikrofond Väst
Mikrofonden Öst
Mikrofond Halland

Representerad av:
Annika Laurén
Staffan Bond
Kristina Herngren
Sammy Almedal
Claes Bergqvist
Alexander Ingster Hofgren
Kajsa Vik

Övriga:
Coompanion Kalmar län
Coompanion Kalmar
Coompanion Örebro
Ekobanken medlemsbank
Mikrofond Gävleborg
Mikrofonden Skåne
Mikrofond Väst
Mikrofond Örebro
Mikrofond Örebro
Hela Sverige ska leva

Representerad av:
Ewa Engdahl
Ingegerd Petersson
Isabel Suarez
Eric Edung
Ulf Sundblad
Ulf Kyrling
Jan Svensson
Sivert Gustafsson
Anders Johansson
Ulla Herlitz

§1
Mötet öppnades av Kristina Herngren som hälsade de närvarande välkomna.
Sammy Almedal valdes till ordförande vid stämman.
§2
Eric Edung valdes till protokollförare.
§ 3.
Fastställdes ovan intagen förteckning över de närvarande som justerad röstlängd.
§4
Claes Bergqvist och Kajsa Vik valdes till justeringspersoner.
§5
Konstaterades att stämman utlysts i behörig ordning.
§6
Styrelsens årsredovisning för perioden 2014-01-01--2014-12-31 föredrogs.
§ 7.
Revisionsberättelsen lästes upp och godkändes.

§ 8.
Resultat- och balansräkningen fastställdes.
§ 9.
Årets resultat, utgörande ett underskott på 13 708 kr beslöts bli balanserat i ny räkning.
§ 10.
Beslöts att bevilja styrelseledamöterna ansvarsfrihet för det gångna årets förvaltning.
§ 11
Ingen ersättning skulle utgå till styrelsen. Revisor Patrik Zettergren arvoderas enligt sin
räkning.
§ 12.
Beslöts att antalet styrelseledamöter skall bestå av högst 6 ledamöter, utan suppleanter under
kommande verksamhetsår.
§ 13.
Till styrelseledamöter för tiden fram till nästa ordinarie föreningsstämma valdes, Annika
Laurén (1 år), Anna Olofsson Frestadius (2 år), Kristina Herngren (1 år), Staffan Bond (1 år)
och Ulla Herlitz (2 år) enligt valberedningens förslag.
§ 14.
Till ordförande valdes Kristina Herngren med Ulla Herlitz som vice ordförande för tiden fram
till nästa ordinarie föreningsstämma.
§ 15.
Till revisor valdes auktoriserade revisorn Patrik Zettergren, Revisionsbyrån Fyrtornet.
§ 16.
Motion: Mikrofonden för social ekonomi och lokal utveckling i Sverige ekonomisk förening”
är alldeles för långt och ohanterligt. Namnet överensstämmer ej med det som står i stadgarna.
”Mikrofonden för social ekonomi och lokal utveckling ekonomisk förening”. Namnet är långt
och önskemålet är att förkorta namnet till ”Mikrofond Sverige”.
Stämman beslutade att avslå motionen då det blir kostsamt att byta namn och att det
nuvarande namnet profilerar målgruppen tydligt.
Styrelsen får som uppgift att se till att namnet överensstämmer mellan det som står i
Bolagsverket och det som står i stadgarna. Däremot så ska styrelsen utreda om det framöver
finns anledning att ändra namnet till den kortare versionen – Mikrofond Sverige.
§ 17.
Beslöts att välja Sammy Almedal och Ingegerd Pettersson till valdberedningen, med Sammy
Almedal som sammankallande.
§ 18.
Mötet avslutades
Vid protokollet

Justering

Eric Edung

Claes Bergqvist

Kajsa Vik

