ÅRSMÖTE FÖR FÖRENINGEN FÖR FAMILJECENTRALERS FRÄMJANDE
FFFF 2010-05-05

Plats: Skandiahuset, Lindhagensgatan 86, Stockholm
Närvarande: se bifogad närvaroförteckning .

1. Mötets öppnande
Ordföranden Tinna Cars-Björling öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
2. Fastställande av röstlängd
Röstlängden fastställdes utifrån närvaroförteckningen.
3. Fastställande av dagordning
Mötet fastställde dagordningen med tillägget att Vibeke Bing kommer lämna aktuell information
under p 13 som kom att behandlas före p 12 .
4. Har mötet utlysts i tid
Mötet godkände att kallelsen utskickats i tid till medlemmarna i enl. med stadgarna.
5. Val av mötesordförande
Till mötesordförande valdes Marianne Granath, Sveriges Kommuner och Landsting.
6. Val av mötessekreterare
Inger Malm valdes till sekreterare för årsmötet.
7. Val av 2 justerare tillika rösträknare
Bella Kronman och Maud Andersson Holmer valdes till justerare samt rösträknare.

8. Verksamhetsberättelse 2009
Medlemmar ur styrelsen föredrog verksamhetsberättelsen, som också skickats ut till medlemmarna
per post, samt godkändes av mötet.
Bosse Brantefors informerade om Föreningens Riskbruksprojekt som är finansierat av Statens
Folkhälsoinstitut.
9. Kassaberättelse 2009
Ylva Söderlind Göthner föredrog kassaberättelsen 2009, som godkändes av mötet.
Årsredovisningen bifogas handlingarna.
På fråga om Överföring till Riskbrukskontot informerades om att Riskbruksprojektet har eget
konto och revision.
10. Revisionsberättelse
Revisorns revisionsberättelse föredrogs och bifogas handlingarna.
11. Styrelsens ansvarsfrihet
Årsmötet beslutade enhälligt att ge styrelsen ansvarsfrihet i enlighet med revisorns förslag.
12. Förslag till budget 2010
Budgetförslaget för verksamhetsåret 2010 föredrogs av kassören Ylva Söderlind Göthner och
godkändes av mötet. Bifogas handlingarna.
13. Förslag till verksamhetsplan 2010
Verksamhetsplanen för 2010 föredrogs av ledamöter ur styrelsen. Under p 6 informerade
Ann-Sofie Roslund om styrelsens förslag att under 2010 påbörja planering av konferens för
förskollärare om intresse finns bland medlemmarna. Av denna anledning cirkulerade en
intresseanmälan i samband med årsmötet.
Anita Pfeiffer informerade från arbetsgruppen för firande av Föreningens 10-årsjubileum. Den 27
maj föreslås firandet äga rum med ballonger, affischer, förslag till tårtrecept, jubileumsskrift och
idé om sånghäfte. Ballonger och affischer fanns för medskick eller kunde beställas från kansliet.
Vibeke Bing informerade om olika nationella och internationella kontakter utifrån ett alltmer ökat
intresse för den svenska familjecentralsidén. Förra årets motion om att i solidaritet stödja
uppbyggnad av familjecentral i ett annat land har mött gensvar. Armenien eller Jordanien kan bli
aktuella länder. Ett förslag framfördes om föreningen skulle söka medlemskap i Eurochild.
Årsmötet beslutade at ställa sig bakom den presenterade verksamhetsplanen inkl. Internationella
kontakter, som bör ske lokalt bland olika FC i Sverige som har de kontakterna. Styrelsen skall
undersöka ev. möjligheter till medlemskap i Eurochild.
14. Fastställande av medlemsavgift
Årsmötet beslutade att bifalla styrelsens förslag om oförändrade medlemsavgifter för såväl
kollektivt (1000 kr per år) som enskilt(100 kr per år) medlemskap.
15. Val av ordförande
Bella Kronman föredrog valberedningens förslag. Följande val gjordes utifrån valberedningens
förslag.
Tinna Cars-Björling valdes på två år som ordförande.

16. Val av sekreterare
Inger Malm valdes på ett år
17. Val av kassör
Ylva Söderberg Göthner valdes som kassör för ett år.
18. Val av 4 ledamöter
Sirpa Persson valdes för 2 år medan Ann-Sofie Roslund, Anita Pfeiffer och Anita Blomberg
valdes på vardera ett år
19. Val av 2 ersättare
Gunnel Holmqvist och Ingrid Boberg valdes för 1 år som ersättare.
20. Val av 2 revisorer
Carina Nyström valdes för ett år i enlighet med valberedningens förslag. Årsmötet föreslog som
andra namn Anna Bodin, som valdes till revisor för ett år.
21. Val av valberedning,
Årsmötet beslutade omval av Elise Ricci, Bella Kronman (sammankallande) och Tomas Johansson
som valberedning.
22. Inkomna motioner
Förslag på stadgeändringar var den enda inkomna motionen och kom från styrelsen. Tinna
föredrog stadgeändringsförslaget för § 1 Policy:
FFFF grundar sig på värdet av att bibehålla och utveckla det demokratiska samhället, där alla
människor har lika värde.
Årsmötet beslutade i enlighet med ändringsförslaget..
23. Konferens 2011
Tinna Cars-Björling informerade om nästföljande konferens som blir den 23-25 maj 2011 i Umeå
med kultur som tema.
24. Övriga frågor
Inga övriga frågor togs upp.
25. Mötets avslutande
Tinna avslutade mötet med tack till mötesordföranden Marianne Granath och Hans
Svensson, Skandia, som upplåtit lokalen till årets årsmöte.
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