Protokoll
fört vid årsmöte med New Hope Reseindustrins Barnfond (org.nr 802014-8550)
torsdagen den 18 februari 2021, årsmötet hölls digitalt via Teams.
Närvarande:

Göran Linder, Magnus Linder, Andreas Näsman, Helena Hedlund,
Elisabet Lanz, Ingrid Bjurholm, Hillevi Ting, Annika Hultgren, Monika
Lenander, Barbro Nilsson, Marie Roos, Magdalena Öhrn samt Jonas
Forsberg.

§ 1. Årsmötets öppnande
New Hopes ordförande Elisabet Lanz förklarade årsmötet öppnat.
§ 2. Val av mötesordförande
Till mötesordförande att leda årsmötets förhandlingar valdes Göran Linder.
§ 3. Val av mötessekreterare
Till mötessekreterare valdes Marie Roos.
§ 4. Val justeringsman
Till justeringsmän att jämte ordföranden justera årsmötesprotokollet valdes Magnus Linder
samt Helena Hedlund.
§ 5. Fråga om årsmötets behöriga utlysande.
Årsmötet ansågs behörigen utlyst.
§ 6. Föredragning av förvaltningsberättelse
Förvaltningsberättelsen avseende verksamhetsåret 2020 föredrogs av ordföranden.
New Hope är en insamlingsstiftelse och vi kan konstatera att 2020 blev ett annorlunda år. I
princip inga events och även ett minimum av andra presentationer har genomförts. Den årliga
adventskalendern som i normala fall är den största inkomstkällan kunde ej genomföras, vilket
bidragit till att intäkterna minskat med ca 60%. Under året har drygt 1,7 miljoner betalats ut
som stöd till 13 projekt fördelade på 10 länder.
§ 7. Föredragning av kassaförvaltarens räkenskaper samt revisionsberättelse
Föreningens kassör föredrog räkenskaperna. Intäkterna har av förklarliga själ minskat, vilket
resulterat i minusresultat.
Verksamhetens intäkter uppgick till 941.517 kr (2.330.500 kr) och resultatet uppgick till
-863.194 kr (485.632 kr) Administrativa kostnader uppgick till 6,8 % (3,4%) av intäkterna,
en ökning beroende på inkomstbortfall då de administrativa kostnaderna fortsatt är låga.
Revisor Jonas Forsberg från Finnhammars gott betyg till styrelsen och kassören. Han
poängterade att han huvudsakligen fokuserat på ändamålskostnader och konstaterar att New
Hope har en bra rapportering. Kedjan för beslut inför utbetalning fungerar mycket bra.
Då inga avvikelser kunnat konstateras vare sig i årsredovisning eller förvaltningsberättelse
rekommenderade revisor samt lekmannarevisorn årsmötet att bevilja den avgående styrelsen
ansvarsfrihet.

§ 8. Fråga om den avgående styrelsens ansvarsfrihet
I enlighet med revisorernas rekommendation beviljade årsmötet den avgående styrelsen
ansvarsfrihet för den reviderade perioden, verksamhetsåret 2020.
§ 9. Val av styrelse
Årsmötet beslutade att, utse styrelsen enligt valberedningens förslag: Avgående
styrelseledamot Barbro Nilsson har avböjt omval.
Elisabet Lanz
Magnus Linder
Helena Hedlund
Annika Hultgren
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Marie Roos
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mandat utgår 2022
mandat utgår 2022
mandat utgår 2022

§ 10. Val av revisorer.
Som revisor i New Hope Reseindustrins Barnfond omvaldes Jonas Forsberg och som
lekmannarevisor omvaldes Mats Ekholm.
§ 11. Val av valberedning
Till valberedning valdes Christer Ferngren samt Jonas Axelsson och Jannika Grönqvist.
§ 12. Årsmötets avslutande
Mötesordförande förklarades årsmötet avslutat.
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