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Kommunstyrelsen

Ansökan om samarbetsbidrag till tillfälligt boende för hemlösa EUmedborgare
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att bevilja Föreningen hjälp till behövande/Livets Ords sociala arbete totalt 121 300 kronor i
bidrag till ett tillfälligt boende för hemlösa EU-medborgare
att besvara ansökan enligt bilaga 1.
Ärendet
Församlingen Livets Ords sociala arbete/Föreningen hjälp till behövande (HTB) ansöker om
totalt 116 750 kr bestående av fasta kostnader och 34875 kr för löpande kostnader för att driva
ett tillfälligt boende för hemlösa EU-medborgare (bilaga 2).
HTB har en lång och bred erfarenhet av sociala insatser i Uppsala med omnejd. Arbetet
omfattar bland annat hemlöshet och missbruksvård, barn och ungdomsaktiviteter i socialt
utsatta områden.
Under de senaste 5 åren har HTB sett en ökad folkvandring i och med öppnade gränser
mellan EU länder. I detta läge så har pressen ökat på kyrkor och ideella organisationer som
regelbundet möter människor som inte har boende eller försörjning och hamnar på gatan.
Dagligen måste HTB och andra ta beslut om vilken hjälp de ska ge. Mat, pengar, bensin till
bilar, sjukvård, mänsklig värme och omsorg är några av behoven de ställs inför.
Antalet hemlösa och tiggare har ökat påtagligt under 2013. Det handlar främst om romer
som ute i Europa är en mycket utsatt och rent ut förföljd folkgrupp. I samband med detta
uppmärksammande kallade Uppsala kommun samman kyrkor och organisationer,
kommunala politiker och tjänstemän för att hitta vägar och lösningar.
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På detta möte sades att HTB skulle kunna ta ett ansvar för enskilda vuxna. Detta under
förutsättningen att kommunen fanns med som part och bistod med pengar och viss
rådgivning i specifika sociala ärenden.
HTB erbjuder sig här att ställa församlingsgården Ribbingebäck till förfogande för
akutboende för vuxna under december till och med mars. Ribbingebäcks gård ligger strax
utanför Järlåsa, ca 35 km från Uppsala centrum, och ligger normalt i "dvala" under
vintermånaderna dels på grund av låg aktivitet samt också för att uppvärmningen är kostsam.
Gården är fördelad på fyra huskroppar och en av dessa skulle då kunna värmas och stå redo
för boende. De kan där erbjuda boende för 10 till max 15 personer. Boendet håller fin
standard och ger möjlighet för självhushållning då varje huskropp har eget kök. HTB kan
bistå med råvaror samt tillhandahålla hygienartiklar och i viss mån även kläder.
HTB avser göra detta under värdiga och ordnade förhållanden som uppfyller de krav som
finns och behöver därför personal på plats för att överse och ge support till de boende. De
beräknar att en person på 75 procent tjänst behövs under tiden boende finns på gården.
Anställningen är en föreståndartjänst som bär det huvudsakliga ansvaret för boendet. Utöver
denna tjänst kommer volontärer att finnas på plats. Personal kommer att ta emot och placerar
gästerna och skaffar sig en bild av varje persons behov och återkopplar till myndighet eller
annan ideell aktör när så krävs.
HTB uppger att de i vissa fall kan behöva stöd och hjälp från professionell personal inom
socialtjänsten och har önskat en kontaktperson för rådgivning i ärendena.
Föredragning
Antalet personer som tigger eller spelar och sjunger på gatorna i Uppsala har ökat de senaste
åren. Flertalet av dem som syns i gatubilden är från Östeuropa och oftast är de romer från
Rumänien enligt uppgifter från bland annat polis och ideella organisationer. Många bor i bilar
och tigger för att spara pengar att ta med sig hem där familj och släkt ofta väntar. De beskriver
en situation i hemlandet som sämre än den de har under de svåra förhållanden de lever i under
sin vistelse i Sverige.
Ingenting pekar på att antalet EU-medborgare som saknar såväl bostad som försörjning
kommer att minska och situationen i Uppsala liknar den i många andra svenska städer idag.
Behov av övernattning för dessa EU-medborgare har uppmärksammats av såväl kommunens
förvaltningar som ideell sektor.
Uppsala kommun har det yttersta ansvaret för att varje person som vistas här har en dräglig
levnadsstandard. En EU-medborgare som befinner sig i Sverige är själv ansvarig för sin
försörjning. Om en EU-medborgare söker ekonomisk hjälp i ett annat land än sitt eget
hänvisas han/hon hem till sitt land med vissa få undantag. Detta och många gånger en misstro
mot myndigheter är några av anledningarna till att EU-migranterna sällan söker stöd från
myndigheter.
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På grund av detta akuta läge, med ett stort tryck på redan befintliga härbärgen och vinterkylan
behövs insatser som möjliggör en akut lösning på EU-migranternas behov av värme och tak
över huvudet. Situationen har varit föremål för en gemensam beredning och bedömningen är
att kommunstyrelsen bör ta kostnaden för detta men att kontoret för barn, ungdom och
arbetsmarknad samt kontoret för hälsa vård och omsorg står för samverkan med HTB.
HTB beviljas ekonomiskt stöd att driva ett tillfälligt boende för svårt utsatta EU-migranter
fram till den sista mars 2014. Kontaktperson i kommunen meddelas HTB i bilaga 1.
Ekonomiska konsekvenser
I den antagna budgeten finns inget utrymme avsatt för bidragsgivning av detta slag.
Kommunstyrelsen förfogar över medel för bidrag till samverkanslösningar mot utanförskap.
Här aktuella EU-medborgare är inte målgruppen för dessa medel. En särlösning i detta akuta
läge föreslås dock där samverkansmedlen tas i anspråk för detta ändamål.
Det handlar här om tre ansökningar, denna samt två ansökningar från Uppsala stadsmission,
en om ett härbärge för barnfamiljer och en ansökan om bidrag till en förstudie om en sk
Crossroads-satsning i Uppsala. Totalt innebär detta, med föreliggande förslag till beslut en
kostnad om 615 300 kronor.
För 2014 finns 5 278 000 kronor till förfogande. Hittills har kommunstyrelsen per den 10
januari 2014 beviljat bidrag till samverkanslösningar under 2014 med 2 827 000 kronor. Det
föreslagna bidraget ryms därför inom befintlig ekonomisk ram.
Kommunledningskontoret

Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad

Joachim Danielsson
Stadsdirektör

Jan Holmlund
T f direktör

Kontoret för hälsa, vård och omsorg

Inga-Lill Björklund
Direktör

Bilaga 1

KOMMUNSTYRELSEN
Handläggare

Datum

Diarienummer

Lagerkvist Monika

2014-02-04

KSN-2014-0107

Föreningen Hjälp till Behövande
Box 17
751 03 Uppsala

Ansökan om samarbetsbidrag till tillfälligt boende för hemlösa EU-medborgare
Kommunstyrelsens har idag beslutat att bevilja er ett bidrag om 121 300 kronor för att driva
ett tillfälligt boende för hemlösa EU-medborgare under februari och mars 2014.
Kontaktperson för er verksamhet inom Uppsala kommun är Kjerstin Tejre på Kontoret för
barn, ungdom och arbetsmarknad samt Magnus Johannesson för Kontoret för hälsa, vård och
omsorg.
Utbetalning av bidraget utbetalas omgående. Efter avslutad verksamhet önskas en rapport där
ni beskriver hur arbetet fortlöpt, hur efterfrågan har sett ut och de boendes situation. Andra
erfarenheter och insikter som kan vara av vikt för framtida satsningar och planering tas också
tacksamt emot. Rapporten ska ha inkommit senast den 15 april 2014.
Lycka till med arbetet!

Kommunstyrelsen

Fredrik Ahlstedt
Ordförande

Astrid Anker
Sekreterare
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Ansökan om samarbetsbidrag till tillfälligt boende för hemlösa Eu medborgare

Ansökande förening: Hjälp till behövande/Livets Ords sociala arbete
Föreningens adress:

Föreningen Hjälp till Behövande
Box 17
75103 Uppsala

Organisationsnr: 802463-5743
Bankgironr: 830-6805
Summa ansökt bidrag: 46700 kr/mån (se specifikation i slutet)
Bilagor: Registreringsbevis, Föreningens stadgar, senaste årsmöte och räkenskapsår

Kort presentation av vårt arbete
Församlingen Livets Ords sociala arbete/föreningen hjälp till behövande (HTB) har en lång och bred
erfarenhet av sociala insatser i Uppsala med omnejd. Arbetet omfattar hemlöshet och
missbruksvård, barn och ungdomsaktiviteter i socialt utsatta områden, nattvandring i city samt hjälpt
till flyktingar och asylsökande.
I allt detta har samarbetet med myndigheter och organisationer så långt det är möjligt prioriterats. I
många år har ett mycket gott samarbete med socialtjänst, polis och övriga ideella organisationer
byggts upp. Inte minst med det brottsförebyggande nätverkset "tryggare Uppsala län" där vi är en av
huvudsponsorerna.
Kortfattad lägesrapport från vårt perspektiv angående de hemlösa EU medborgarna
Under de senaste 5 åren så har vi sett en ökad folkvandring i och med öppnade gränser mellan EU
länder. Många av dessa människor faller mellan stolarna och blir inte helt sällan offer för trafficking
och människohandel. En hel del familjer hamnar också på gatan och blir på ett sätt rättslösa då inga
sociala samarbetsregler finns mellan de olika länderna. Man hänvisar till varje individs ansvar för sitt
eget liv. Detta fungerar i den bästa av världar och tyvärr så är vi inte där just nu. Många kommer
också från ett väldigt utsatt läge i de fattigare delarna av Europa. Något jag personligen tror vi
kommer de ännu mer av i åren som kommer.
I detta läge så har pressen ökat på kyrkor och ideella organisationer som regelbundet möter dessa
människor och dagligen måste ta beslut om vilken hjälp man ska ge. Mat, pengar, bensin till bilar,
sjukvård, mänsklig värme och omsorg, ja listan kan göras lång med de behov som man möts av. I
många fall så hänvisar socialtjänst och kommunala instanser till just dessa öppna mötesplatser. Man
har helt enkelt ingen långsiktigt lösning.

Vad kan vi göra gemensamt?
I slutet av 2013 blev detta " p r o b l e m " med hemlösa och tiggare uppmärksammat i media. Dessa är
främst Romer som ute i Europa är en mycket utsatt och rent ut förföljd folkgrupp. I samband med
detta uppmärksammande kallade man samman kyrkor och organisationer, kommunala politiker och
tjänstemän för att hitta vägar och lösningar. Jag vill också påpeka att detta är på intet sätt en enkel
fråga. Alla skjuter frågan ifrån sig då man är rädd för att stigmatisera och problematisera enskilda
folkgrupper samtidigt som man har begränsade eller inga resurser för att hjälpa. Så det är med stor
ödmjukhet och samarbete över alla gränser vi behöver möta dessa utmaningar.
På detta möte så kom vi fram till att Stadsmissionen skulle kunna ta ett ansvar för barnfamiljer och vi
(Livets Ords sociala arbete) skulle kunna ta ett ansvar för enskilda vuxna. Detta under förutsättningen
att kommunen fanns med som part och bistod med pengar och viss rådgivning i specifika sociala
ärenden.
Vi erbjöd oss då att ställa vår församlingsgård "Ribbingebäck" till förfogande för akutboende för
vuxna. Ribbingebäcks gård ligger normalt i "dvala" under vintermånaderna dels pga låg aktivitet samt
också för att uppvärmningen är kostsam för oss under de kallaste vintermånaderna. Gården är
fördelad på fyra huskroppar och en av dessa skulle då kunna värmas och stå redo för boende.
Boendet håller fin standard och ger möjlighet för självhushållning då varje huskropp har eget kök.
Specifikation av åtagande samt kostnader
Församlingen Livets Ord har erbjudit att upplåta sin församlingsgård Ribbingebäck till boende för
Romer under de kalla vintermånaderna (dec-mars). Ribbingebäck ligger strax utanför Järlåsa ca 35
km från Uppsala centrum. Gården ligger i lugn miljö och håller mycket god standard. Fullutrustat och
av miljökontoret godkänt storkök finns. Goda rutiner finns för all form av livsmedelshantering. Så om
det finns behov av matutskänkning så klarar vi det med.
I den huskropp vi planerar att upplåta finns dock kök för självhushåll. Då kan vi bistå med råvaror och
matlagning sker på egen hand av de boende. Detta är att föredra då matutskänkning kräver mer
personal på plats.
Förutsättningarna är att kommunen täcker de kostnader som uppstår under tiden för boendet. Om vi
ska göra detta under värdiga och ordnade förhållandet som uppfyller de krav som finns så behöver
personal finnas på plats för att överse och ge support till de boende. Vi har räknat på en 75 % tjänst
under tiden boende finns på gården. Anställningen är en föreståndartjänst som bär det huvudsakliga
ansvaret för boendet. Utöver denna tjänst så kommer våra volontärer finnas på plats.
Det vi kan erbjuda på plats är:
Boende för 10- max 15 personer (sängplats i flerbäddsrum)
Matvaror till självhushåll
Hygienartiklar
I viss mån kläder
Personal som tar emot och placerar gäster som kommer. Denna person skaffar sig en bild av
varje persons behov och kan återkoppla med myndighet eller annan ideell aktör.

Det vi inte kan erbjuda på plats
Sjukvård eller hälsovård
Sociala utredningar och långsiktiga lösningar
Sociala missförhållanden och utredningar
Ekonomiskt stöd i övrigt
I dessa nämnda fall behöver vi stöd och hjälp från professionell personal inom socialtjänsten. Det
vore därför tacksamt med en kontaktperson som kunde nås för rådgivning i dessa ärenden. Varför vi
begränsar antalet boende är för att det med varje individ också följer ett ansvar och ett åtagande. I
vissa fall så kräver varje person ett ganska stort engagemang och det vore alltför kostsamt med
personal för att ansvara för en alltför stor grupp av gäster.
Vad som är viktigt att förstå är att de största kostnaderna kommer att finnas oavsett hur många/få
som nyttjar akutboendet. Värmen går inte att slå av och på utan är antingen av eller på. Detta
betyder i praktiken att värme och personalkostnader kommer att finnas oavsett nyttjadegrad.

Specifikation av kostnader
Kostnader/mån
Omkostnader för boende (El, vatten, värme, snöröjning m.m.)
Mat (kostnad/person enligt socialstyrelsens riktlinjer)
Personal (beräknad på en 50% föreståndartjänst)
Övriga kostnader*

18700 (en huskropp)
930
23000
5000

Fasta kostnad/mån

46700

Löpande kostnader/mån/pers (mat)

930**

*Transport, reparationer, slitage, städ
* * ökar med antalet boende

Kontaktperson:
Jan Blom
Axel Johanssons gata 3
75103 Uppsala
018-4898012
Jan.blom(5)livetsord.se

Styrelsen för

Föreningen Hjälp till Behövande
Org nr 802463-5743

får härmed avge

för räkenskapsåret 1 juli 2012 - 30 juni 2013

Innehåll:
Förvaltningsberättelse
Resultaträkning
Balansräkning
Ställda säkerheter och
ansvarsförbindelser
Noter med redovisningsprinciper och
bokslutskommentarer
Underskrifter
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Förvaltningsberättelse
Föreningen Hjälp till Behövande/Livets Ords sociala arbete

Föreningen hjälp till behövande/Livets Ords sociala arbete har under året bedrivit ett
omfattande och brett socialt arbete i Uppsala med omnejd. Verksamheten omfattar
Grottan (värmestuga för hemlösa), "Soppkök" i Gottsunda, nattvandring,
stödverksamhet till flyktingar samt föreningens två second hand butiker "Helping
Hand"
Grottan
Värmestugan "Grottans" verksamhet har under verksamhetsåret bedrivits med
framgång. Våra gäster uttrycker stor tacksamhet över verksamheten och planer på
utökad verksamhet har diskuterats. Vi har under året anställt Maj Avörn som
föreståndare. Maj har tidigare varit volontär med ett stort hjärta för alla våra gäster.
Hennes insatser och engagemang har inneburit att flera har fått hjälp med vård,
behandling samt kontakt med sociala myndigheter. Under året har vi också sett en
markant ökning av gäster.
Soppköket i Gottsunda
Soppköket i Gottsunda har under året haft öppet varje fredag och vi har sett en stor
ökning av gäster, ofta med stora behov av hjälp. Fokus ligger på att skapa
kontaktpunkter och bygga relationer med en mycket utsatt grupp av människor.
Personal finns nu på plats i vår lokal för att jobba administrativt samt lösa de mest
akuta behoven hos våra gäster.
Nattvandring
Nattvandringen i city sker utifrån en mycket god och långvarig samverkan med både
myndigheter som t.ex. polis och olika delar av sociala myndigheter. Detta har också
medfört ett positivt nätverksbygge mellan olika ideella föreningar i Uppsala. Vi ingår
även i en styrgrupp för nattvandring i Uppsala län som organiseras via "Tryggare
Uppsala län".
Helping Hand
Föreningens två secondhandbutiker "Helping Hand" finns på Fyrislundsgatan 68 och
Kungsängsgatan 20. En total butiksyta på ca 750 kvm. Försäljningen har varit bra
under året och vi har många glada och tacksamma kunder, givare och mottagare av
gåvor. Både butiken i Fyrislund och i City har ökat försäljningen sedan föregående år,
Vi har i snitt 170-230 betalande kunder per dag i våra butiker.
Helping Hand delar kontinuerligt ut kläder, skor, möbler, husgeråd, leksaker och
ibland mat till behövande i vår stad, allt från ensamstående mammor till flyktingar.
Helping Hand bidrar också till utdelningen av kläder och skor till hemlösa på Vaksala

Torg, Grottan och soppköket i Gottsunda. De kläder, skor och prylar vi inte kan sälja i
butiken skickas till behövande, med hjälp av organisationen Human Bridge. Totalt
skickar vi ca 35 ton kläder, skor och porslin mm varje år. Helping Hand har under året
också gett bidrag till ett flertal hjälporganisationer, såsom en aidsklinik i Kenya,
IndianChildren och Josua Rehab.
Styrkan och ryggraden i föreningens arbete är de många volontärema som helhjärtat
och uthålligt ger av sin tid för att skapa trygghet och ge omsorg till de som på olika
sätt lever i ett socialt utanförskap.
V

Disposition beträffande stiftelsens vinst eller förlust
Styrelsen föreslår att de tillgängliga medlen, 883 048 kr behandlas enligt följande:
Balanseras i ny räkning
Summa

883 048
883 048

Vad beträffar stiftelsens resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande
resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer.
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Föreningen Hjälp till Behövande
Org nr 802463-5743

Resultaträkning
Belopp i kr
Nettoomsättning
Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar
Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Årets resultat

Not

-

2012-07-01
2013-06-30

2012-01-01
2012-06-30

4 237 440

1 888 980

4 237 440

1 888 980

- 2 1 3 0 158
-1 429 836

-1 044 857
-630 490

-7 867
669 579

213 633

188
-307

5
^£0

669 460

213 588
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Föreningen Hjälp till Behövande
Org nr 802463-5743

Balansräkning
Belopp i kr

_____

Not

2013-06-30

2012-06-30

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella

anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer

3

51 133
51 133

Finansiella

anläggningstillgångar

Övriga andelar

4

700 000

700 000

700 000

700 000

751 133

700 000

205 298
246 122

5150
7 379
348 434

451 420

360 963

725 051

470 486

S u m m a omsättningstillgångar

1 176 471

831 449

S U M M A TILLGÅNGAR

1 927 604

1 531 449

S u m m a anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Kortfristiga
fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

5

Kassa och bank

Balansräkning
Belopp i kr

Afof

2013-06-30

2012-06-30

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget

kapital

6

Fritt eget kapital

Fria reserver
Årets resultat

Långfristiga
skulder
Övriga skulder
Kortfristiga
skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder
7

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

213 588
669 460
883 048

213 588
213 588

700 000

700 000

700 000

700 000

79 743

30 816

53 859

344 214

210 954

242 831

344 556

617 861

1 927 604

1 531 449

SUMMA E G E T K A P I T A L O C H S K U L D E R

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser
Belopp i kr

2013-06-30

2012-06-30

Ställda säkerheter

Inga

Inga

Ansvarsförbindelser

Inga

Inga
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Föreningen Hjälp till Behövande
Org nr 802463-5743

Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer
Belopp i kr
Allmänna redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet Årsredovisningslagen och
Bokföringsnämndens allmänna råd.
Värderingsprinciper m m
Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat
anges nedan.
Intäktsredovisning
Stiftelsens intäkter består i huvudsak av gåvointäkter. Och dessa
redovisas i enlighet med BFNAR 2003:3.

Not 1

Anställda och personalkostnader

Medelantalet

anställda

2012-07-01
-2013-06-30

Sverige
Totalt
Not 2

varav 2012-01-01
män -2012-06-30

9,6

29%

>

29%

9

6

varav
män

6,5
6

>

5

23%
23%

Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar
2012-07-01
- 2013-06-30

Inventarier, verktyg och installationer

7 867
7 867

Not 3

Inventarier, verktyg och installationer

Ackumulerade
anskaffningsvärden
Vid årets början
Nyanskaffningar
Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid årets början
Årets avskrivning enligt plan på anskaffningsvärden
Redovisat värde vid periodens slut

59 000
59 000

-7 867
-7 867
51 133

Not 4
HSB Brf Sjuan, Helping Hands lokaler på Kungsängsgatan 20, Uppsala.
Not 5

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Förutbetalda hyreskostnader
Upplupna lönebidrag

87 927
158 195
246 122

2012-01-01
-

2012-06-30

Föreningen Hjälp till Behövande
Org nr 802463-5743

Not 6

Eget Kapital

Vid årets början
Arets resultat
Vid årets slut
Not 7

Fritt eget
kapital
213 588
669 460
883 048

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Upplupen semesterersätting
Upplupna arbetsgivaravgifter
Övriga poster

150
53
6
210

379
828
747
954

Föreningen Hjälp till Behövande
Org nr 802463-5743

Uppsala den 16 oktober 2013

J

REVISIONSBERÄTTELSE

Till föreningsstämma i Föreningen Hjälp till behövande
Organisationsnummer 802463-5743

Vi har granskat räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Hjälp till behövande för
räkenskapsåret 2012-07-01 - 2013-06-30. Det är styrelsen som har ansvaret för
räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Vårt ansvar är att uttala oss om
räkenskaperna och förvaltningen på grundval av vår revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed. Det innebär att vi planerat och
genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra oss om att årsredovisningen inte
innehåller väsentliga fel. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för
belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att
pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma
åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot
har handlat i strid med föreningens stadgar. Vi anser att vår revision ger oss rimlig
grund för våra uttalanden nedan.

Bokslutet har upprättats i enlighet med god redovisningssed i Sverige.

Styrelsens medlemmar har enligt vår bedömning inte handlat i strid med föreningens
stadgar.

pftsala den 22 oktober 2013

Dagordning för årsmötet för föreningen
"Hjälp till Behövande"
2013-11-13

1) Val av ordförande och sekreterare för mötet
2) Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare
3) Fastställande av röstlängd för mötet
4) Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
5) Fastställande av föredragningslista
6) Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse samt årsredovisning
7) Föredragning av revisionsberättelse
8) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser samt fastställande av
verksamhetsberättelsen och balans- och resultaträkningen
9) Fastställande av medlemsavgifter
10) Beslut om fastställande av antal styrelseledamöter
11) Val av
a) föreningens ordförande för en tid av ett år
b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år
c) halva antalet suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en
tid av 2 år
d) 2 revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens
ledamöter delta
e) 3 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till
ordförande
12) Övriga frågor.

Protkoll för årsmötet för föreningen
"Hjälp till Behövande"
2013-11-13

1) Ordförande för föreningen förklarade mötet öppnat och berättade om verksamhetsåret
som varit.
2) Till mötesordförande valdes Magnus Westergård
3) Till sekreterareförårsmötet valdes Mats Rosenblad.
4) Wollert Bryne och Maarit Alilström valdes till protokolljusterare, tillika rösträknare
5) Röstlängden för mötet fastslogs, kallelsen till mötet godkändes, och dagordningen
fastslogs. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
6) Föredragningslista fastställdes.
7) Genomgång av verksamhetsberättelse (Jan Blom)
8) Genomgång av ekonomisk redovisning (Andreas Olsson) Föreningen har ett överskott
på ca 670 000 kr. 300 000 kr har getts till annan verksamhet, bla Josua Rehab, Indian
Children, Aidscenter i Kenya, fängelsearbetet i Ukraina, Diakonins hus, Dwell care
m.m.
9) Årsmötet beslöt att ge Styrelsen ansvarsfrihet. Styrelsens ledamöter deltog inte i
beslutet.
10) Årsmötet beslöt att godkänna verksamhetsberättelsen och balans- och
resultaträkningen och lägga dessa till handlingarna.
11) Medlemsavgiften fastställdes till 150 kronor per medlem.
12) Antalet styrelseledamöter fastslogs till 7 ordinarie och 2 suppleanter,
13) Val av styrelse
a) Jan Blom valdes till ordförandefören tid av ett år till 2014
b) Redan valda i ytterligare ett år tom 2014 sitter Ulla Berglund och Hamid
Sadhegi Rad.
Jonathan Ekman, Elin Hemmingsson, och Andreas Olsson valdesfören tid av
två år till 2014. Magnus Westergård är utsedd som representantförLivets Ord.
c) Redan vald som ersättare i ytterligare ett år till 2014 sitter Kaisa Pluciermik.
Mats Rosenblad valdes som ersättare för en tid av två år fram till 2015.
d) Till revisorer omvaldes Simon Hörnqvist och Kjell-Arne Samuelsson, och till
ersättarefördem valdes Jan Wandeby och Jonas Gidlöf.
e) Vi väljer om valberedning Magnus Dahlberg (ordf), Maria Neuman och
Helene Elfstedtförnästa år.
14) Inga övriga frågor förelåg.

15)0rdföranden förklarade mötet avslutat, och tackade alla närvarande
Vid protokollet

Justeras

Mats Rosenblad

Wollert Bryne

Maarit Alilström

