
 

Vi kunde glädja oss åt ett välbesökt årsmöte. Efter årsmötet fick lyssna till ett 
gripande anförande av mångåriga Klotet-medlemmen Marja Jakobsson om "Min 
barndom som finskt krigsbarn". 

 
Protokoll fört vid Föreningen Världsbutiken Klotets ÅRSMÖTE  

Lördagen den 30 mars 2019 i butiken 
 

§ 1. Ingrid Werger hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet för öppnat. 

§ 2. Lilian Johansson valdes till mötesordförande. 

§ 3. Val av mötessekreterare: Robert Hallberg. 

§ 4. Birgitta Hallberg och Birgitta Sternerup Johansson valdes till att justera dagens 
protokoll. 

§ 5. Årsmötet förklarades vara utlyst enligt stadgarna.   

§ 6. Dagordningen godkändes. 

§ 7. Verksamhetsberättelsen lästes upp. Verksamhetsberättelsen godkändes. 

§ 8. Genomgång av resultat- och balansräkning. Föreningens kassör gick igenom årets siffror 
som enligt honom visar på ett trendbrott i ekonomin. Årets resultat visar på en förlust 
på 25.000. Orsak hänskjutes till bl.a. inbrott och stöld av bärbar dator samt därtill 
hörande reparation av skador till följd av inbrottet, bl.a. fönster. Försäljningen är inte 
lika stor som vi kanske skulle vilja. Presentationen startade ett samtal bland deltagande 
om olika idéer för att öka kunskapen om Klotet. Föreningen har sedan länge en 
reklamplats på biografen Röda Kvarn - blev en kort diskussion om det var rätt använda 
pengar. Blev klart att den platsen når många människor. En plats som kanske inte 
används utifrån ett reklamperspektiv är Vattnets hus, oklart om möjligheten att utnyttja 
- idéerna kommer att samlas in och behandlas av styrelsen. 

§ 9. Revisorns berättelse framlades. Mötet godkände berättelsen. 

§ 10. Resultat-och balansräkningen godkändes av mötet. 

§ 11. Årsmötet beslöt ge ansvarsfrihet för styrelsen. 

§ 12. Fastställdes att medlemsavgiften för 2020 är oförändrad - 150 kr, 100 kr för pensionär/ 
studerande. 

§ 13. Inga motioner och förslag hade inkommit till årsmötet. 

§ 14. Valberedningen presenterade sitt förslag till styrelse: omval av Ingrid Werger, Christer 
Arnrup, Andreas Worre och Marianne Persson. Maria Weström avsagt sig omval. Ingrid 
Borbély flyttas upp från suppleant till ordinarie ledamot. Årsmötet godkände 
valberedningens förslag. 

§ 15. Ann-Charlotte Auer och Karin Olsson nyval som suppleanter. 

§ 16. Bengt Gånemo omvaldes som revisor. Omval av Susanne Ljungerud som revisorsupp-
leant. 

§ 17. Val av valberedningen ledamöter - omval Görel Settfors och Ingrid Borbély. 

§ 18. Övriga frågor. Frågan om olika idéer för att locka kunder - bl.a. framkom förslag om 
månadens vara. Frågan om hur att locka skolungdomar att handla Fairtrade. Ingrid B 
informerade årsmötet att hon kommer hålla undervisning på Rönnegymnasiet om 
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Fairtrade och Klotet. Robert informerade lite om kommunens Styrgrupp - Fairtrade City, 
som kommer ta upp sitt arbete när ny ordförande blivit utsedd efter valet. Kom upp 
frågan om att ha försäljning över internet, vilket dock anses kräva lite mer resurser än 
vad Klotet kan mönstra. Kanske låta volontärer såväl som övriga medlemmar fylla i info-
lapp där man kan berätta om vad man är intresserad av att kunna bidraga med. 

§ 19. Mötesordföranden tackade de närvarande för visat intresse. Ett tack riktades också till 
styrelsens medlemmar samt till alla volontärerna för det arbete som läggs ner. Maria 
Weström avtackades efter många år som styrelsemedlem med ett fång Fairtrade-
rosor. Årsmötet avslutades. 

 
Ängelholm den 30 mars 2019 

 
Mötesordförande:_______________________ sekr.:___________________ 
  Lilian Johansson Robert Hallberg 

 
justeras: 
 __________________________________ _____________________________ 
 Birgitta Hallberg Birgitta Sternerup Johansson 


