PROTOKOLL
ÅRSMÖTE
Lördagen den 1 februari 2020 kl 14:00
På Lunds universitets Språk- och litteraturcentrum (SOL)

1. Föreningens ordförande Shawn Thane förklarade mötet öppnat
2. Inval av hedersmedlem, Jennie Fors. Jennie valdes postumt in till hedersledamot i
föreningen. En tyst stund hölls. Diplomet, med motivering som lästes upp, kommer
att skickas till Jennies dotter.
3. Till mötesordförande valdes Shawn Thane. Till mötessekreterare valdes Maria
Gustafsson. Till protokolljusterare valdes Ervina Novljakovic och Urszula Pacanowska
Skogqvist.
4. De närvarande fann att mötet utlysts i enlighet med stadgarna.
5. Dagordningen fastställdes utan ändringar.
6. Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse för 2019 samt revisionsberättelse
för 2019 föredrogs.
7. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
8. Kommande års medlemsavgift fastställdes till 250 kr.
9. Verksamhetsplan och budget för det kommande året presenterades och
kommenterades.
10. Val av ny styrelse samt revisor.
Följande styrelseledamöter valdes på två år:
Ordförande: Shawn Thane

Vice ordförande: Urszula Pacanowska Skogqvist
Sekreterare: Susanne Wihlborg
Kassör. Basel al-Shannag
Ledamot: Ervina Novljakovic
Suppleant: Vadim Belenky

Till revisor valdes: George Issa

11. Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner: Inga förslag eller motioner
förelåg.
12. Val av valberedning: Till valberedning valdes Maria Gustafsson och Stojan Beljkas.
13. Ändring av stadgar: Förslaget till nya stadgar godkändes, i andra läsningen. Det
innebär att de nya stadgarna gäller från och med nu. De närvarande på mötet
upptäckte flera saker som bör finjusteras. Styrelsen ska tillsätta en stadgegrupp som
ska arbeta med dessa finjusteringar.
14. Övriga frågor: Ordföranden föredrog Region Skånes nya taxa som kommer att gälla
från och med den 1 juli 2020. Den innebär en klar försämring för tolkar verksamma i
Skåne, både med tanke på att ingen skrivning finns om att hela arvodet ska tillfalla
tolken, och att arvoden för restid sänks. Arvodena för telefontolkning sänks
märkbart.
15. Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid tangenterna:
______________________________
Maria Gustafsson

Justeras:
________________________________

_______________________________

Urszula Pacanowska Skogqvist

Ervina Novljakovic

