
Protokoll f6rt vid konstituerande irsmdte liir Yalla Sjdbo

Datum: 2016-01-26
Plats: Solvalla bygdegArd, Sjiibo

1. Arsmdtet 6ppnas.
Anna Brostrdm hiilsar alla vtilkomna och fd,rklarar mdtet tippnat.

2. Val av mdtesordfbrande och protokolllbrare.
Anna Brostrorn viiljs till mdtesordftirande och christina Arvidsson till protokollftirare.

3. Val av tvi justerare tillika rdstriknare.
Itaf el Hassan och Eman Jouban viiljs till justerare.

4. Uppr5tta och godk$nna rdstlingd.
En niirvarolista fulls i och godkiinns som rdstliingd.

5. Faststiilla dagordningen.
Dagordningen godkdnns. Ingen dvrig frAga anmiils.

6. Bilda liireningen.
Anna Brostrdm liiser ur stadgefdrslaget bland annat fdreningens tindamfrl, verksamhet och styrelsens

uppgifter och ledorden "samarbete" och "respelt" betonas. Alsmdtet beslutar att bilda ftireningen

Yalla Sjdbo.

7. Antaga stadgar.
Stadgar antas utan iindringar.

8. Faststlilla verksamhetsplan och budget.
Under 2016 ska Yalla Sj6bo arbeta med att utveckla ftireningen, anangera Yalla pA Solvall4 ta

cateringuppdrag, arrangera matlagningskurs, ha kurs i kdkssvensk4 bdrja odla i Solvallas trddgird, frka

pi studiebestik samt fiirhoppningsvis pAbdrja utbildning pA Yalla Trappan i Malmtt. Styrelsen Iiir i

uppdrag att ta fram en budget se snart detta iir mdjligt. Fdr ntirvarande best6r fdreningens kapital av vAr

tid och vAr kompeGns.

9. Faststfi lla medtemsavgift
Medlemsavgiften fdr 2016 och20l7 faststdlls till 100 kr per medlem och ir.

10. Val av styrelse.
Till ordinarie styrelseledamdter viiljs pi 2 ir: Eman Jouban, Nesreen Alnajem, Doha Menaa och

Asel Read Daesh.
Till ordinarie styrelseledamdter vAljs pi I Ar: Anna Brostriim, Christina Arvidsson och Itaf el Hassan.

Suppleant: vakant.

11. Val av revisor.
Till ordinarie revisor viiljs Per Bergstrdm och till suppleant Stina Olsson.
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12. Y al av valberedning.
Till valberedning vtiljs Oliver Wallertoft och Josefin Barup.

13. Ovriga frigor.
Inga rivriga frigor.

14. Miitet avslutas.
Mdtet ftirklaras avslutat och vi dnskar oss lvcka till!

Mcitesordftirande: Anna Brostrdm

Protokollfiirare: Christina Arvidsson

Justerare: Itaf el Hassan

,/-'- 7*.___.

Justerare: Eman Jouban
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