
 

Protokoll årsmöte Luleå Makerspace 2019 

  
Tid: 20190120 kl. 12.00 – 14.00 
Plats: Föreningslokalen, Sandviksgatan 20, Luleå.  
 

0. Mötets öppnande.  
○ Agneta Hedenström öppnar mötet.  

 
1. Mötets behörighet.  

○ Mötet är behörigt utlyst.  
 

2. Val av mötets ordförande.  
○ Agneta Hedenström väljes.  

 
3. Val av mötets sekreterare. 

○ Peter Parnes väljes.  
 

4. Val av en person att justera protokollet.  
○ Ewa-Charlotte Faarinen väljes. 

 
5. Styrelsens verksamhetsberättelse för förra året. 

○ Ordförande presenterar verksamheten: 
http://www.luleamakerspace.se/wp-content/uploads/2019/01/Verksamhetsber
ättelse-Luleå-Makerspace-2018-2.pdf 
 

6. Ekonomisk berättelse för förra året.  
○ Kassören presenterade resultaträkningen: 

http://www.luleamakerspace.se/wp-content/uploads/2019/01/Resultra%CC%8
8kning-Lulea%CC%8A-Makerspace-2018-1.pdf 
 

7. Revisonsberättelse. 
○ Kassören presenterade resultaträkningen: 

http://www.luleamakerspace.se/wp-content/uploads/2019/01/Revisionsbera%
CC%88ttelseLMS2018.pdf 
 

8. Ansvarsfrihet för avgående styrelse.  
○ Stämman ger den avgående styrelsen ansvarsfrihet.  

 
9. Årets verksamhetsplan.  

○ Ordförande presenterar årets verksamhetsplan: 
http://www.luleamakerspace.se/wp-content/uploads/2019/01/Verksamhetspla
nering-Lulea%CC%8A-Makerspace-2019-1.pdf 
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10. Årets budget. 
○ Kassören presenterade årets budget: 

http://www.luleamakerspace.se/wp-content/uploads/2019/01/Budget-Lulea%C
C%8A-Makerspace-2019-1.pdf 
 

11. Val av årets styrelse. Minst ordförande, sekreterare samt kassör. Förslag presenteras 
på årsmötet.  

○ Ordförande: Agneta Hedenström 
○ Kassör:  Peter Parnes  
○ Sekreterare: Greger Lundbäck  
○ Ledamöter: Ewa-Charlotte Faarinen, Marie-Helen Menmark  
○ Suppleant: Jonas Roininen, Wilma Olsson, Mika Suorsa  

 
12. Val av firmatecknare.  

○ Firman tecknas av styrelsen gemensamt samt ordförande respektive kassör 
var för sig.  
 

13. Val av årets revisor. 
○ Johan Wennberg väljes.  

 
14. Val av årets valberedare.  

○ Styrelsen får uppdraget som valberedning.  
 

15. Beslut om årets medlemsavgift.  
○ Styrelsens förslag är att behålla årets avgift på 200:- för enskild, 200:- för 

ensamstående förälder samt 400:- för familj. Styrelsen föreslår vidare att nya 
medlemmar som inträder i föreningen från 20190815 även blir medlemmar för 
2020 med samma årsavgift.  
 

16. Arvode till styrelsen 
○ Stämman beslutar att styrelsen får 10000 att fördela inom styrelsen utifrån 

styrelseuppdragets belastning. 
 

17.  Övriga frågor 
○ Inga övriga frågor anmälda.  

 
18. Mötets avslutande. 

○ Ordförande avslutar mötet.  
 
 
 
 
 
 

Sekreterare Justeras  
Peter Parnes Ewa-Charlotte Faarinen  
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