Protokoll årsmöte 2017-09-25

Protokoll årsmöte
Årsmöte för föreningen Svenska i Beijng (SiB)
Årsmöte Svenska i Beijing den 25 september 2017 i villa 652 i River Garden.

Närvarande:

Claudia Nestorovic
Jens Ölander
Matilda Rosman Levsky
Kjell Tegnér

§ 1

Mötets öppnande

Ordförande Claudia Nestorovic hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

§ 2

Val av för mötet ordförande, sekreterare och justeringsman

Stämman beslutade att välja
- Claudia Nestorovic som ordförande och Matilda Rosman Levsky som sekreterare under mötet.
- Kjell Tegnér att justera protokollet.

§ 3

Konstaterande av mötets beslutsförhet

Stämman godkänner mötets beslutsförhet.

§ 4

Godkännande av dagordning

Stämman beslutade att
godkänna dagordningen.
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§ 5

Presentation av verksamhetsberättelse

Stämman beslutade att
godkänna verksamhetsberättelsen.

§ 6

Presentation av bokslut och revisorernas utlåtande

Anna Centerman presenterade bokslutet och revisorernas utlåtande.

§ 7

Fastställande av bokslut och beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslutade att
godkänna bokslutet och bevilja ansvarsfrihet för styrelsen.

§ 8

Val av styrelse för 2016/2017
Stämman utsåg:

§ 9

Claudia Nestorovic

Ordförande

Kjell Tegnér

Ledamot

Matilda Rosman Levsky

Sekreterare/Kommunikatör

Anna Centerman

Kassör

Jens Ölander

Web-ansvarig

Val av revisor

Posten är vakant.

§ 10

Beslut om årsavgift och budget

Årsavgiften kommer att beslutas vid ett extra styrelsemöte när undervisningen kommer att starta.
Anna Centerman presenterade tänkt budget för 2016/2017. Budgeten godkändes av stämman.
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§ 11

Övriga frågor

Lärare:
Vår lärare Victoria Erlandsson lämnade Kina med kort varsel strax efter höstterminens start och Styrelsen
har sedan dess sökt efter en ny lärare utan framgång.

Tisus:
SiB ställer upp som arrangörer av Tisus den 31 oktober för svenska High School elever i Peking. Vi
väntar på bekräftelse av antal deltagare från Stockholms Universitet. Proven kommer att skickas till
Matilda och Kjell och Jens kommer vara tentavakter den 31 oktober på WAB. väntar på bekräftelse.
Föreläsning:

Sigtuna Läroverk har erbjudit sig att komma och föreläsa om tvåspråkighet och IB-antagning och
värdering av IB-betyg i Sverige. SiB har föreslagit den 23 oktober kl 10.00 på WAB. SiB är värd för
föreläsningen och annonserar på hemsidan, Tajtajs whattsapp-grupp och Sweas wechat-grupp.
§ 12

Nästa styrelsemöte

Styrelsen beslutade att
förlägga nästa styrelsemöte till den 26 oktober klockan 11.00 i Lotus Lounge, WAB.

§ 13

Mötets avslutande

Ordförande tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat.

Matilda Rosman Levsky

Kjell Tegnér

Vid protokollet

Justerare
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