Grrl Techs årsmöte 2009
Plats: Nätverket SIP:s kansli
Datum: 2009-03-28
Dagordning:
01. Årsmötets öppnande
02. Val av årsmötets ordförande
03. Val av mötessekreterare
04. Val av justeringspersoner, tillika rösträknare
05. Årsmötets behöriga utlysande
06. Godkännande av dagordning
07. Justering av röstlängd
08. Styrelsens verksamhetsberättelse (Separat handling)
09. Styrelsens ekonomiska redovisning (Bilaga 1)
10. Revisionsberättelse (Bilaga 2)
11. Styrelsens ansvarsfrihet
12. Motioner, med styrelsens yttranden, och styrelsens propositioner (Bilaga 3)
13. Medlemsavgift
14. Verksamhetsplan (Bilaga 4)
15. Budget (Bilaga 5)
16. Val av revisorer
17. Presentation av valberedningens förslag till ny styrelse (Bilaga 6)
18. Val av styrelse
19. Val av valberedning
20. Övriga ärenden
21. Mötets avslutande
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Balansrapport 2008
Tillgångar
Värdepapper, delägare i PIX ek för
Förutbetalda kostnader
Kassa och bank

2 000
2 875
48 234

Summa

53 109

Eget kapital, avsättningar, skulder
Fonderade medel från 2008 till 2009

-53 109

Summa
Resultat

-53 109
0
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Resultatrapport 2008
Intäkter
Bidrag Ungdomsstyrelsen

92 000

Bidrag Booster

4 000

Bidrag A Lindhs fond

3 000

Bidrag Länsstyrelsen Kronoberg

47 000

Övriga bidrag

500

Ränteintäkter

6

Summa

146 506

Kostnader och fonderade medel
Hyra material

-1012

Förtäring

-2 754

Konsultarvoden

-4 888

Kontorsplats

-2 385

Förbrukningsmaterial

-1 623

Resekostnader

-12 320

Kontorsmaterial

-221

Trycksaker

-888

Internet
Porto
Redovisningstjänster
Bankkostnader
Löner
Övriga kostnader
Summa

-3 738
-550
-14 844
-1 100
-62 235
-500
-109058

Avsättning fondering

-53 109

Återföring fonderade medel

15 661

Resultat

0
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Bilaga 3
Beslut: Motion angående förslag på ändring i stadgar
Motion angående förslag på ändring av paragraf § 4 har inkommit till styrelsen och i enlighet med § 19 i
Grrl Techs stadgar har förslag om stadgeändringar skickats ut i samband med kallelsen:
Styrelsen finner förslaget om ändring av syfte både lämpligt och lägligt då det sammanfaller väl med hur
inriktningen på Grrl Techs arbete utvecklats under de senaste åren. Styrelsen yrkar därför bifall på motion
angående förslag på ändring i stadgar.
Årsmötet föreslås att:
•

Bifalla motionen

Motion:
§ 4 Föreningens syfte
4.1 Föreningens syfte är att göra världen jämställd. Detta gör vi genom att arbeta för att fler tjejer skall
bli aktiva och engagerade ledare och aktiva producenter och utövare inom digitala medier. Vi fokuserar
på action och tycker att det är viktigare att göra och genomföra snarare än att snacka om det. Vi lyfter
fram inspirerande tjejliga förebilder och skapar förutsättningar för engagemang, tillväxt och förändring.
Förslag på ny formulering:
4.1 Grrl Tech är en förening med fokus på hur jämställdhetsarbete kan bedrivas på bred front. Vi
arbetar utifrån en stark värdegrund om alla människors lika värde. I den andan intresserar vi oss för hur
jämställdhetsarbete kan utföras på olika sätt och olika nivåer. Vi vill dessutom identifiera de normer och
strukturer som kan vara ett hinder för just jämställdhetsarbete. Parallellt med och inflätat i allt detta vill
vi vara ett stöd för alla de som vill göra saker i Grrl Techs anda. Vi vill även hålla liv vid föreningens
tradition att både delta i och arrangera coola, roliga och givande aktiviteter med jämställdhet som
utgångspunkt.
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Bilaga 4

Verksamhetsplan Grrl Tech 2009/2010
Projekt
Grrl Tech kommer under året att fortsätta arbetet med projektet Ungt kvinnligt entreprenörskap. Målet är
att ha hjälpt minst fem tjejer att komma igång med sina företagsidéer. Projektet pågår till sista december
2009. Hanna Pettersson och Helen Hägglund kommer att vara projektledare, andra resurser i projektet är
Nauras Minelmio samt styrgruppen bestående av Sofie Sjöstrand, Sofia Samuelsson, Theresia Holmstedt
och Maria Johansson.
Planen är att den nya styrelsen under 2009 kommer att skicka iväg minst en ny ansökan om ett projekt
med inriktning på kultur och jämställdhet.

Förening
Grrl Tech satsar under året på att få in fler nya medlemmar och även omregistrera befintliga medlemmar. Vi
vill fortsätta bygga på vårt goda samarbete med vår riksorganisation Booster. Dessutom görs en insats på
marknadsföringsområdet.
Deltagande i externa aktiviteter, samarbeten, workshops och liknande kommer som vanligt att vara en del
av Grrl Techs dagliga arbete.
Föreningen kommer fortsätta undersöka möjligheter till någon form av basbidrag till verksamheten och
lokalhyran.

Jämställdhetsarbete
Under 2009 kommer Grrl Tech fortsätta satsa på att genomföra uppdrag i form av föreläsningar och
medverka i olika kampanjer och grupper som syftar till att öka jämställdheten. Exakt vilken rikting detta
arbete tar initieras av den kommande styrelsen.
Två representanter från föreningen kommer att medverka i Länsstyrelsen i Kronobergs läns
jämställdhetsråd som träffas ett par gånger per år.
Vi vill under året fortsätta spridandet av resultatet och erfarenheterna från projektet Kartläggning av ungt
kvinnligt entreprenörskap.
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Budget Grrl Tech 2009
Budget 2009
Intäkter:
Från föregående år

6 812

Verksamhetsbidrag Booster riksförbund
Bidrag från Booster till tryckning av kartläggning
Bidrag från Booster till GT:s årsmöte
Kassa

1 000
3 000
1 500
316

Summa

12 628

Utgifter:
Kontorsmaterial
Nytryck kartläggning
Årsmöte: resor och mat
Styrelsemöten, resor, förtäring
Konsultarvode (revisor, bokföring m m)
Marknadsföring och dyl.
Bankkostnader
Summa

500
3 000
1 500
2 328
1 500
2 700
1 100
12 628
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Bilaga 6

Valberedningens förslag till styrelse för 09/10
Valberedningen har bestått av Sofia Samuelsson och Helen Hägglund. Beredningen har träffats tre gånger
samt haft telefonkontakt och e-postkontakt mellan mötena.
Det kom in tjugo nominerade och alla har tillfrågats och fått information om Grrl Tech. Av dessa tjugo
ställde sig nio positiva till styrelsearbete. Arbetet har varit mycket roligt och det var verkligen inte lätt att ta
fram det slutgiltiga förslaget.
Valberedningens förslag till styrelse lyder:
•

Sofie Sjöstrand (omval) – som ordförande – Sofie har under sitt andra år som ordförande visat
en klar och stark linje, vilket vi anser behövs just nu. Sofie har också varit med och startat
projektet som föreningen driver och det är bra att hon också är med när det avslutas.

•

Nauras Minelmio (omval) – som kassör – känns nästan overkligt bra med en person som
Nauras i föreningen. Han är strålande med sin kunskap om föreningsverksamhet och har den
pålitliga sida som krävs av en kassör.

•

Anna Svensson (omval) – Person med starka åsikter och kreativa idéer och en coolhet som få
kommer i närheten av – behöver även i fortsättningen berika och genomsyra styrelsearbetet.

•

Karna Ahlner (nyval) – Nytänkande och ett stort intresse för kultur och alla människors lika
värde gör att Karna Ahlner platsar perfekt i Grrl Techs styrelse.

•

Carin Karlsson (nyval) – arbetar på Delta Garden – har kontakter som få. Är väldigt peppig och
omtyckt och, framförallt, inte rädd för att kavla upp ärmarna.

•

Ida Qvarnström (nyval) – Med sitt stora intresse för jämställdhetsfrågor och erfarenheter som
projektledare ser vi att Ida Qvarnström kommer att kunna tillföra mycket kunskap och
engagemang i Grrl Techs styrelse.

•

Frida Skogh (nyval) – Erfarenhet av arbete med och brinnande intresse för spelet mellan genus,
konst och kultur gör att Frida kan tillföra ytterligare aspekter i Grrl Techs arbete.
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