Dagordning — SIRIUS Årsmöte
2017 (org.nr. 802500-4774)
__________________________________________________________________________________________________
Datum
20170507
__________________________________________________________________________________________________
Plats
Polhemsgatan 38, Stockholm
__________________________________________________________________________________________________
§ 1 Årsmötets öppnande
Oscar Bergqvist förklarar mötet öppnat.
__________________________________________________________________________________________________
§ 2 Val av mötesfunktionärer
2.1 Val av mötesordförande
Styrelsen föreslår att välja Louise Fischer till mötesordförande.
Förslag till beslut:
att 1

Välja Louise Fischer till mötesordförande.

2.2 Val av mötessekreterare
Styrelsen föreslår att välja Siri Berge till mötessekreterare.
Förslag till beslut:
att 2

Välja Siri Berge till mötessekreterare.

2.3 Val av två protokolljusterare
Styrelsen föreslår att välja Hannah Wik och Elvira Granqvist till protokolljusterare
tillika rösträknare.
Förslag till beslut:
att 3

Välja Hannah Wik och Elvira Granqvist till
protokolljusterare.

2.4 Fastställande av röstlängden
Röstlängden är en närvarolista över de röstberättigade.
Förslag till beslut:
att 4

Justera röstlängden enligt bilaga 1, Röstlängd.
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2.5 Fastställande av dagordning
Enligt SIRIUS stadgar §3.6 gäller följande:
Årsmötet ska behandla följande ärenden:
· Verksamhetsberättelse
· Bokslut, inklusive ekonomisk berättelse
· Revisionsberättelse
· Ansvarsfrihet för avgående föreningsstyrelse
· Fastställande av årsavgift
· Inkomna motioner
· Val av föreningsordförande
· Val av övriga styrelseledamöter, revisorer, och valberedning
· Övriga frågor
Förslag till beslut:
att 5

Fastställa dagordningen enligt det förslag som bifogats till
handlingarna.

2.6 Beslut om årsmötets stadgeenliga utlysning
Enligt SIRIUS stadgar gäller:
§ 3.5 Årsmötet är beslutsmässigt om skriftlig eller elektronisk kallelse har avsänts till
samtliga medlemmar senast 3 veckor före årsmötet.
Förslag till beslut:
att 6

Fastslå årsmötet som stadgeenligt utlyst.

__________________________________________________________________________________________________
§ 3 Verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelsen är en rapport över föreningens gångna år från styrelsen till årsmötet
där det framgår vilken verksamhet som har bedrivits samt specifikt hur verksamhetsplanen
har uppfyllts.
Förslag till beslut:
att 7

Lägga bilaga 2, Verksamhetsberättelse 2016, till handlingarna.

__________________________________________________________________________________________________
§ 4 Redovisning av årsbokslut och ekonomisk berättelse
Årsbokslut och den ekonomiska berättelsen är ett kvitto på vad föreningen har förvaltat
ekonomiskt under året. Se även rekommendationerna från revisorerna.
Bilaga 3, Årsbokslut 2016.
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Förslag till beslut:
att 8

Fastställa resultaträkning och balansräkning för räkenskapsåret 2016.

__________________________________________________________________________________________________
§ 5 Revisionsberättelse
En revision är när utomstående part ser över föreningens verksamhet och hur styrelsen har
skött ekonomin. Detta presenteras i revisionsberättelsen.
Förslag till beslut:
att 9

Lägga bilaga 4, Revisionsberättelse 2016, till handlingarna.

________________________________________________________________________
§ 6 Ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
Styrelsen är enligt svensk lag ansvariga för att förvalta föreningen omsorgsfullt och enligt det
högst beslutande organets — årsmötets — direktiv. Om styrelsen inte gör detta kan den
komma att ställas inför rätta, och därför är det viktigt att varje år besluta om styrelsen har
verkat enligt detta samt besluta om ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Förslag till beslut:
att 10

Bevilja ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2016.

________________________________________________________________________
§ 7 Fastställande av medlemsavgift för 2017
Förslag till beslut:
att 11

Fastställa medlemsavgiften för 2017 till 0 kronor.

________________________________________________________________________
§ 8 Propositioner
8.1 Utträde och uteslutning
Bilaga 5, Proposition  förslag till ändring av paragraf sju (§ 7) i SIRIUS stadgar.
Förslag till beslut:
att 12

Anta Proposition “förslag till ändring av paragraf sju (§ 7) i
SIRIUS stadgar”, bilaga 5.

8.2 Årsmöte
Bilaga 6, Proposition  förslag till ändring av paragraf 3.2 (§ 3.2) i SIRIUS stadgar.
Förslag till belsut:
att 13

Anta Proposition “förslag till ändring av paragraf 3.2 (§ 3.2) i
SIRIUS stadgar”, bilaga 6.
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________________________________________________________________________
§ 9 Motioner
Inga inkomna motioner.
________________________________________________________________________
§ 10 Val av förtroendeposter

10.1

Val av föreningsordförande

Enligt valberedningens förslag.
Förslag till beslut:
att 14
10.2

Välja Siri Berge till föreningsordförande.

Val av styrelseledamöter

Enligt valberedningens förslag. Bibi Redjepova deltog ej i beslutet.
Förslag till beslut:
att 15

10.3

Val av revisorer

Förslag till beslut:
att 16

10.4

Välja
 Hannah Wik
 Kenny Andersson
 Sophie Malmberg
 Bibi Redjepova
till styrelseledamöter.

Välja Johanna Bark till SIRIUS ordinarie revisor under
verksamhetsåret 2017.

Val av valberedning

Förslag till beslut:
att 17

Välja Louise Fischer och Oscar Bergqvist till SIRIUS
valberedning.

________________________________________________________________________
§ 11 Övriga frågor
Frågor som inte tidigare har tagits upp under årsmötet kan väckas under den här punkten.
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________________________________________________________________________
§ 12 Mötets avslutande
Den nyvalde föreningsordföranden avslutar årsmötet.
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Bilaga 1  Röstlängd

Röstlängd
1._________________________

2.___________________________

3._________________________

4.___________________________

5._________________________

6.___________________________

7._________________________

8.___________________________

9._________________________

10.__________________________

11.________________________

12._________________________

13.________________________

14._________________________

15.________________________

16._________________________

17.________________________

18._________________________

19.________________________

20._________________________

21.________________________

22._________________________

23.________________________

24._________________________

25.________________________

26._________________________

27.________________________

28._________________________

29.________________________

30._________________________

31.________________________

32._________________________

33.________________________

34._________________________

35.________________________

36._________________________

37.________________________

38._________________________

39.________________________

40._________________________
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Bilaga 2  Verksamhetsberättelse

SIRIUS  Verksamhetsberättelse 2016
Under året 2016 har SIRIUS organiserat av 22 aktiviteter, varav sex föreläsningar och fem
filmkvällar. Stjärnskådningar i centrala Stockholm har också organiserats. Den 14
September visade SIRIUS månen för 41 personer. Andra aktiviteter har varit fikaträffar,
museibesök och workshoppar. I November organiserade SIRIUS sitt första läger. Det ägde
rum helgen den 26  27 november och nio personer deltog.
Den nionde april hölls föreningens årsmöte på AlbaNova där föreningen bland annat antog
en logga. Styrelsen har haft 11 möten under det gångna året. Styrelsen har sedan årsmötet
bestått av Oscar Bergqvist, föreningsordförande, Yanina Kaira, sekreterare, Elvira Granqvist,
kassör, Hannah Wik, kommunikatör, och Siri Berge, webmaster.
Föreningen tog emot ekonomiskt bidrag från Astronomisk Ungdom för räkenskapsåret 2015.
Den 15 Maj beslutade styrelsen att söka bidrag från Unga Forskare Stockholm på summa
8115 kronor. Ansökan var beviljad och ett 8’’ dobsonteleskop samt tillbehör var inköpt från
AstroSweden. Teleskopet har använts vid två stjärnskådningstillfällen, under lägret den 26 
27 november samt under en filminspelning med SVTs Vetenskapens Värld.
Under året 2016 har även medlemsantalet vuxit till 378 unga rymdentusiaster.
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Bilaga 3  Årsbokslut

SIRIUS
Organisationsnummer: 8025004774
Årsbokslut för räkenskapsåret 2016
Ekonomisk berättelse
Våra intäkter kommer från föreningsbidrag från AU, projektbidrag från UF, deltagaravgifter
från ett läger samt från försäljning av biobiljetter. Dessa pengar har vi spenderat på
fika/mat/snacks till medlemsaktiviteter och styrelsemöten, material till medlemsaktiviteter,
lokalhyra för ett läger, samt ett teleskop med tillbehör.

Balansräkning
Tillgångar
Varav
Föregående års resultat

800 kr

Teleskop+tillbehör

8115 kr

Aktivitetsmaterial (kabel)

329 kr

Resultat (från resultaträkning)

6368.6 kr

Omslutning

15612.6 kr

Skulder & eget kapital
Varav
Skulder

0 kr

Eget kapital
Varav
Föregående års resultat

800 kr

Teleskop+tillbehör

8115 kr

Aktivitetsmaterial (kabel)

329 kr

Resultat (från resultaträkning)

6368.6 kr

Omslutning

15612.6 kr
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Resultaträkning
Intäkter
Varav
Föreningsbidrag

8650 kr

Projektbidrag från UFS

8115 kr

Deltagaravgift läger

250 kr

Försäljning av biobiljetter

1700 kr

Summa

18715 kr

Utgifter
Varav
Fika/mat/snacks

2100.4 kr

Aktivitetsmaterial

631 kr

Lokalhyra

1500 kr

Teleskop+tillbehör

8115 kr

Summa

12346.4 kr

Resultat

6368.6 kr

Tilläggsupplysningar
Föreningsbidraget består av ett grundbelopp på 2500 kr samt ett medlemsbelopp på 50
kr*123=6150 kr för våra 123 medlemmar.
Vi ansökte om projektbidrag från UF för att kunna köpa in ett teleskop med tillbehör till
föreningen, för att kunna hålla teleskopvisningar både för medlemmar och för allmänheten.
Ansökan gick igenom och vi fick exakt den summa vi ansökte om, vilket var exakt den
summa som behövdes för att betala teleskopet med tillbehör.
Angående biobiljetterna så har vi nu sålt alla biobiljetter som vi köpte in 2015.
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Bilaga 4  Revisionsberättelse 2016
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Bilaga 5  Proposition  Utträde och uteslutning

Proposition  förslag till ändring av paragraf sju (§ 7) i SIRIUS
stadgar
För att klargöra hur utträde ur föreningen ska gå till, föreslår styrelsen följande förändring i
paragraf sju (§ 7) i SIRIUS stadgar.

Förslag till beslut:
att

ändra paragraf 7 i SIRIUS stadgar från
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Uteslutning

§ 7.1

Medlemmar som bryter mot föreningens stadgar, skadar dess anseende eller
motarbetar dess syfte, kan uteslutas av föreningsstyrelsen med omedelbar
verkan.

§ 7.2

Uteslutningen skall bekräftas av årsmötet, varvid den uteslutne har
yttranderätt.

§ 7.3

Den uteslutne fråntas samtliga förtroendeuppdrag inom föreningen med
omedelbar verkan.

§ 7.4

Utesluten medlem kan endast erhålla nytt medlemskap om
föreningsstyrelsen godkänner detta.

till nedanstående
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Utträde och uteslutning

§ 7.1

Medlem som önskar att utträda ur föreningen, kan göra detta genom att
skriftligen meddela föreningsstyrelsen.

§ 7.2

Medlemmar som bryter mot föreningens stadgar, skadar dess anseende eller
motarbetar dess syfte, kan uteslutas med omedelbar verkan av
föreningsstyrelsen.
§ 7.2.1 Uteslutningen skall bekräftas av årsmötet, varvid den
uteslutna har yttranderätt.
§ 7.2.2 Den uteslutna fråntas samtliga förtroendeuppdrag inom
föreningen med omedelbar verkan.
§ 7.2.3 Utesluten medlem kan endast erhålla nytt medlemskap om
föreningsstyrelsen godkänner detta.
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Bilaga 6  Proposition  Årsmöte

Proposition  förslag till ändring av paragraf 3.2 (§ 3.2) i SIRIUS
stadgar
För att klargöra när årsmötet ska hållas, föreslår styrelsen följande förändring i paragraf 3.2
(§ 3.2) i SIRIUS stadgar.

Förslag till beslut:
att

ändra paragraf 3.2 i SIRIUS stadgar från

§ 3.2

Årsmöte skall hållas varje år under perioden februari till maj.

till nedanstående

§ 3.2

Årsmöte skall hållas varje år under perioden första februari (01/02) till
och med sista maj (31/05).
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