Årsmötesprotokoll Ny Familj Kambodja- Sverige
Tid: onsdag den 27 mars 2019 kl 19.00
Via nätet: Messenger videocall
Närvarande: Kongkea Kiry Dällerud, Linea Gunnarsson, Panha Sok, Muy Ly och Staffan
Dällerud.

Dagordning
1. Val av ordförande för mötet
Staffan Dällerud valdes till mötesordförande.
2. Val av sekreterare för mötet
Linea Gunnarsson valdes till mötessekreterare.
3. Fastställande av dagordning
Mötet fastställde dagordningen.
4. Val av justerare tillika rösträknare
Panha Sok och Kongkea Kiry Dällerud valdes till justerare och rösträknare.
5. Fråga om årsmötets behöriga utlysande
Alla medlemmar fick kallelse till årsmötet 14 dagar i förväg enligt föreningens stadgar.
6. Styrelsens verksamhetsberättelse och finansiell redovisning för verksamhetsåret
2018
Verksamhetsberättelsen och den finansiella redovisningen gicks igenom och lades till
handlingarna.

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning
Revisorns berättelse för 2018 gicks igenom och lades till handlingarna. Se bilaga 1.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet av mötet.
9. Styrelseförslag om föreningens avveckling
Mötet röstade ja till styrelsens förslag om att under år 2019 avveckla föreningen enligt
bifogat förslag. Se bilaga 2.
10. Fastställande av medlemsavgift för 2019 (eventuellt)
Denna punkt utgår då föreningen kommer avvecklas under år 2019.
11. Val av: (eventuellt)
Den nuvarande styrelsen valdes att sitta kvar under avvecklingen.
● 1 ordförande för 1 år
● 3 ledamöter till styrelsen för 2 år
● 2 ledamöter till valberedning
● 2 revisorer och 1 suppleant för 1 år
12. Motioner
Inga motioner har inkommit.
13. Mötets avslutande
Mötesordförande avslutade mötet.

Protokollet signeras digital via Kivra.

Bilaga 1

Bilaga 2

Årsmöteshandling till §8 på Ny Familj Kambodjas årsmöte 2019
Avveckling av verksamheten under 2019
Det har på många sätt varit utmanande för flera i styrelsen att få tiden att räcka till för aktiviteter. Vi är
många som är mitt i livet och karriären. Det har också varit mycket att lära för en styrelse som var
ganska föreningsovan. Det har också bidragit till utmaningen att vi suttit på olika ställen och inte kunnat
ses fysiskt allihop mer än en gång. Det har inte heller visat sig lätt att flytta föreningen geografiskt från
Skåne, där de flesta medlemmarna finns, till Stockholm.
Som ett resultat av detta väljer vi att under 2019 avveckla arbetet med Ny familj Kambodja. Beslutet
kom sent, i februari 2019 när vi insett hur svårt det var att engagera nya styrelsemedlemmar och det
enbart återstod för oss alla att fortsätta, eller lägga ner verksamheten.

Ansvarighet för avvecklingen
Nuvarande styrelse föreslås sitta kvar för att avveckla verksamheten under 2019 enligt nedanstående
förslag.

Avyttring av föreningens tillgångar
Resterande banktillgångar i Ny Familj Kambodja överförs till Krousar Thmey i Kambodja i samband med
slutlig avregistrering av föreningen innan slutet på 2019.
Beträffande de materiella tillgångarna så har Karlskoga folkhögskolas internationella inriktning erbjudit
sig att hjälpa till med avyttringen av andra omsättningsbara tillgångar. De har under fem år samlat in
pengar till att hjälpa organisationer i Kambodja. Ny Familj Kambodjas ordförande Kongkea Kiry Dällerud
har deltagit i detta och kan åta sig att genom det arbetet se till att det material som finns kan användas
för att samla in så mycket pengar som möjligt och genom denna organisation föra över det utfallet till
Krousar Thmey i Kambodja.

Medlemsavgifter för 2019
Eftersom beslutet om nedläggning har fattats mycket sent i februari 2019 erbjuder vi medlemmar
återbetalning om de betalt in medlemsavgiften för 2019. Medlemmar som vill ha medlemsavgiften
återbetald får begära detta via epost till kassören. Annars kommer de inbetalda medlemsavgifterna att
ingå i den sista utbetalningen till Krousar Thmey enligt ovan.

Avregistering
Avregistrering sker när 1) alla åtaganden beslutade i årsmötet är genomförda samt 2) övriga eventuella
åtaganden enligt stadgar och lagstiftning är genomförda och godkända.

Annex 1
Omsättningsbara tillgångar

Material och andra tillgångar (totalt värde beräknat på inköpspris)
Schalar – bomullskramas: 180 kronor (15 antal á 12 kronor styck)
Schalar – siden små, blandade kvaliteter: 150 kronor (10 antal á 15 kronor styck)
Schalar – siden mellan: 240 kronor (12 antal á 20 kronor stycken)
Schalar – siden stora: 175 kronor (7 antal á 25 kronor stycken)
Målning Dan Glemme – 350 kronor (gåva från konstnären)
Målning, flicka i sommarlandskap – 250 kr (gåva från konstnären)
The Cambodia of Mister Ratanak, böcker, 490 kr (7 st á 70 kr)
Smycken, örhängen – 45 kr (3 st á 15 kr)
Plånböcker, siden - 30 kr (3 st á 10 kr)
Plånböcker, återvunnet material – 90 kr (9 st á 10 kr)

Totalt inköpsvärde för sakerna är 2000 kronor

