
 

Protokoll för årsmöte i den ideella föreningen Bokhjälpen    

Datum: söndag 19/2 2017    Tid: 16:00    Plats: Antikvariat ”Torsdag”, Högdalen 

Deltagare: Lotta Damstedt, Marianne Lager, Halina Hylander, Margareta Berg, Mikael Hultgren, 

Ann Hellman, Annelie Wallin, Hélène Boëthius. 

Gästen på årsmötet är ALEFs grundare och ordförande Hélène Boëthius som berättar 

inspirerande om ALEFs verksamhet och utmaningar.  

§ 1. Val av mötesordförande: Lotta Damstedt 

§ 2. Godkännande av dagordning – dagordningen godkändes 

§ 3. Val av mötessekreterare – Halina Hylander 

§ 4. Fastställande av röstlängd – ej aktuellt 

§ 5. Val av justerare tillika rösträknare – Margareta Berg valdes till justerare 

§ 6. Fråga om årsmötet utlysts i rätt ordning - ja 

§ 7. Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna året 

Information från ordföranden Lotta Damstedt: 

Bokhjälpen har stött två projekt under det gångna året: 
- Organisationen ALEF – med 10 000 kr, till ALEFs projekt i Benin.  

Se http://www.alef.org/ 

- Biblioteket i Nabuyanja grundskola i Butaleja, östra Uganda, med 3 000 kr för inköp av 

referensböcker för avgående sjunde årskurs. Bokbörsen har under 2015 stött skolan med 

10 000 kr för uppbyggnad av detta skolbibliotek.   

Hemsida, Facebook - Lotta har skapat ett förslag till Bokhjälpens logga och en sluten 
Facebook grupp. Lotta har också gjort förslag till texten för Bokhjälpens offentliga 
Facebooksida och hemsidan, bägge ska diskuteras på nästa styrelsemöte. 
Bokhjälpens största källa av bidragsmedel blir, till att börja med, stödmedlemsavgifter och 
från hösten 2017 en "biståndsknapp" på Bokbörsens hemsida. I samband med att knappen 
implementeras ska vi ha ett 90-konto.  

§ 8. Revisorns ekonomiska berättelse för det gångna året – ej aktuellt på grund av att Bokhjälpen 

har förlängt räkenskapsår. 

§ 9. Fastställande av resultat- och balansräkning  

Bokbörsen har överfört 3000 kr till Bokhjälpens Nordea konto till löpande utgifter.  

Marianne Lager har startat Företagspaketet på Nordea.  

§ 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen - ja 



 

§ 11. Val av ordförande i föreningen – Lotta Damstedt väljs till ordförande. 

§ 12. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter 

Marianne Lager, kassör, Halina Hylander, sekreterare 

Kristoffer Wikstad, suppleant. Mikael Hultgren, suppleant, Margareta Berg, suppleant 

§ 13. Val av revisor – Bokbörsens revisor  

§ 14. Val av valberedning – Mats Lewin, Birgitta Hultgren.  

§ 15. Fastställande av medlems- och stödmedlemsavgift 

Medlemsavgift fastställs till 200 kr. 

Stödmedlemsavgift till 250 kr/500 kr. 

§.16. Övriga ärenden som av styrelse, föreningsmöte eller medlem föranmälts till årsmötet  

Ändring av stadgarna ang. revisor suppleant och beslut om tiden för ansökan om 90-konto tas 

upp på nästa styrelsemöte. 

§ 17. Nästa möte 12 mars kl. 16.00, Antikvariat ”Torsdag”, Högdalen 

§ 18. Mötets avslutande 

Lotta tackar alla samlade, speciellt Hélène Boëthius, för intressant redogörelse om ALEF. 

 

 

 

_______________________ _______________________ 

Halina Hylander, sekreterare Lotta Damstedt, ordförande 

 

 

_______________________ 

Margareta Berg, justerare 


