Föreningen Furubodas årsmöte
2021-05-09

Mottagare av stipendium

ur Ella och Ernst Skoogs stipendiefond 2021
Ella och Ernst Skoogs stipendium skall lämnas som en erkänsla för sådana insatser inom folkbildnings-,
kultur- och rehabiliteringsområdena som står i nära samklang med Föreningen Furubodas egna mål för
sin verksamhet.
Föreningen Furubodas styrelse har beslutat att tilldela 2021 års stipendium till FUB:s kommitté för skola
och utbildning.

FUB:s kommitté för skola och utbildning - motivering
FUB:s kommitté för skola och utbildning arbetar för
allas rätt till utbildning och för att lyfta personer
som lever med intellektuell funktionsnedsättning.
De kämpar för mångfald, delaktighet och
inkludering. Kommitténs arbete bygger på
engagemang, medmänsklighet och viljan att ge alla
samma möjligheter till utbildning.

Genom ett idogt opinionsarbete på olika plan har FUB:s skolkommitté visat vägen för många
människor att få sina rättigheter tillgodosedda. Arbetet genomsyras av en drivkraft för alla
människors lika värde. Skolkommittén ger kraft och inspiration till otaliga människor som lever
med funktionsnedsättning och deras anhöriga att orka kämpa för sina rättigheter.
FUB:s kommitté för skola och utbildning bidrar i handling till Furubodas vision:
”Ansvarstagande och självständiga människor, med full delaktighet, i ett öppet och tillgängligt
samhälle.”
Furuboda den 9 maj 2021
Styrelsen för Föreningen Furuboda
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Förslag

Mötets öppnande
Val av ordförande att leda mötet
Val av vice ordförande
Val av sekreterare för mötet
Val av protokolljusterare och rösträknare
Fastställande av röstlängd
Mötets stadgeenliga utlysande
Fastställande av dagordning
Årsredovisning och förvaltningsberättelse för 2020
Behandling av revisorernas berättelse
Fastställande av resultat- och balansräkning
Beslut om vinstdisposition
Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
Val av styrelsens ordförande
Val av styrelseledamöter
Val av revisorer
Val av revisorsersättare
Val av valberedning
Fastställande av medlemsavgift
Fastställande av styrelsearvoden
Inkomna motioner
Mötet avslutas
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Förslag val till årsmöte
Presidium

Val av mötesordförande

Anna Jähnke

Val av vice mötesordförande

Bo Olsson

Val av mötessekreterare

Kerstin Olofsson

Valberedningens förslag till årsmötet 2021
Val av ordförande i styrelsen för ett år

Bert Runesson (omval)

Val av ledamöter för tre år

Lotta Hedström (omval)
Ulf Havenäng (nyval)
Therese Nilsson (nyval)

Kvarstående ledamöter

Mats Horned (2 år)
Per-Inge Andersson (2 år)
Marianne Sandberg (2 år)
Eva Pihl-Krabbe (1 år)
Magnus Tyche (1 år)
Thomas Jarbo (1 år)

Val av revisor för två år

Rune Svensson (omval)

Kvarstående revisor

Else Britt Annmo (1 år)

Val av revisorsersättare för två år

Karin Hallengren (omval)

Kvarstående revisorsersättare

Anders Lundgren (1 år)

Val av kvalificerad revisor 1 år

En revisor från Ernst & Young
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Förslag till valberedning

Val av ledamot i valberedningen för tre år

Elisabet Svahn (nyval)

Val av ledamot i valberedningen för två år

Josef Mörnerud (nyval)

Kvarstående i valberedningen

Lena Jönsson (1 år)

Arvodering styrelsens ledamöter

Valberedningen föreslår ingen förändring av principen för arvodering till ordförande och
ledamöter.
Förslaget innebär ett arvode till styrelsens ledamöter med en ersättning per dag motsvarande 4 %
av vid tillfället gällande prisbasbelopp (f n 1 904 kronor) för styrelsesammanträde eller arbete i
form av särskild insats.
Ordföranden föreslås erhålla ett årsarvode motsvarande ett helt prisbasbelopp.
Prisbasbelopp 2021 är 47 600 kronor.

Ersättning för resor och uteblivna arbetsinkomster

Utöver ovanstående erhåller samtliga av föreningen valda ledamöter ersättning för
resekostnader samt eventuellt uteblivna arbetsinkomster.
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