Årsmötesprotokoll, fredagen den 28 april 2017 i Sörbyn.
1. Val av ordförande och sekreterare
Möte valde Ingrid Siksjö som ordförande och Kerstin Sofia Andersson till sekreterare.
2. Val av protokolljusterare
Mötet valde Marianne Lundqvist och Barbro Wåger.
3. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
4. Frågan om årsmötet utlystes i rätt ordning
Kallelse till årsmötet sändes ut per e-post 4 april 2017, mer än två veckor före årsmötet, vilket
är inom rätt tid.
5. Fastställande av röstlängd
Röstlängden fastställdes genom närvarolistan.
6. Styrelsens årsberättelse
Årsberättelsen lästes och lades till handlingarna.
7. Revisionsberättelse
Revisionsberättelsen lästes och godkändes.
8. Frågan om fastställande av balans och resultaträkning
Årsmötet godkände balans och resultaträkning
9. Ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet gav styrelsen ansvarsfrihet.
10. Medlemsavgifter för 2018
Årsmötet beslutade att ändra medlemsavgiften till 200 kr för privatperson och 500 kr för
företag, per år, vilket gäller för årsavgiften för år 2018.
11. Motioner till stämman
Styrelsen föreslog att föreningen byter namn till Bowenforum Sweden, med en undertext.
Årsmötet beslutade att godkänna namnbytet och gav styrelsen i uppdrag att komma med
förslag till undertext alternativt ta bort den.
12. Bestämmande av arvoden till styrelsen och revisorerna
Årsmötet beslutade att inga arvoden ska utgår till styrelsen och revisorerna.

13. Val av ordförande och styrelseledamöter.
Årsmötet beslutade följande:
Omval av Ingrid Siksjö till ordförande i två år.
Val av ledamöter i två år: omval av Ann-Helen Johansson och nyval av Inez Abrahamsson.
Styrelsen består då av fem personer då Kerstin Sofia Andersson och Anna-Karin Andersson
har 1 år kvar av sina mandatperioder.

14. Val av valberedning
Årsmötet beslutade:
Omval av Christina Heimdal som gavs rätten att knyta till sig en person.

15. Val av revisorer
Omval av Birgitta Keller och Barbro Wåger.
16. Övriga ärenden
Beslutades att lista på medlemmarna med kontaktuppgifter (inte e-postadresser) skickas ut
tillsammans med kommande medlemsbrev.
Information gavs om att Bowenforum Sweden kommer att lämna in en ansökan om att
anordna den Internationella Konferensen som the Bowen Center, Washington avser hålla år
2020. En arbetsgrupp har bildats bestående av Marie Simonsson, Ann-Helen Johansson,
Anna-Karin Andersson, Marianne Lundqvist, Christina Heimdahl och Kerstin Sofia
Andersson som sammankallande. Ordf. Ingrid Siksjö ingår också vid behov. Ett första utkast
ska överlämnas till The Bowen Center i slutet av maj 2017.

17. Mötets avslutande
Ordförande tackar deltagarna för visat intresse och avslutar mötet.
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