
1. Referat fra medlemsmøde afholdt på Båstadsträffen lørdag d. 2.maj 2015 

 

2. Pernille Feline blev valgt som ordfører 

 

3. Bianca blev valgt som referent 

 

4. Andrea & Pernille blev valgt som protokolljusterare 

 

5. Ulla & Amanda blev valt som stemmeräknar 

 

6. Virksomhedsberetning læst op af Pernille. Se bilag nr. 1 

 

7. Regnskab for 2014 blev gennemgået af Jane. Se bilag 2. Regnskabet blev efter dialog om 

rejsegodtgørelser, fra FPES, til dele af styrelsen godkendt med akklamation. 

 

8. Afgift for deltagelse i träffen blev fastsat til SEK 100,- 

 

9. Indkomne forslag til behandling. 
a. Styrelsen fremsatte revisionsforslag af STADGAR for Båstadsträffen. 

Revideret forslag blev udleveret til deltagende medlemmer. 

Styrelsen anmoder medlemmerne om at gennemlæse ændringerne og fremsende evt. 

korrektioner til ændringerne. 

Ændringsforslaget til STADGAR sættes på dagsordenen til behandling på medlemsmøde 

under høstträffen 2015. 

 
b. Jane Sørensen forelagde at FPES har stillet spørgsmål til og afslået budgettet for 

indeværende træf. Jane påtager selv en del af udgifterne som FPES ikke kan acceptere. 

Jane fremsatte og argumenterede for følgende forslag som ønskes sat til afstemning: 

Forslag til behandling på Båstadsträffens medlemsmöte pr 1. maj, 2015: 
Med baggrund i FPES styrelsens manglende godkendelse af budget for 
 
vårträffen 2015 samt ulikhet i reseersätning for Båstadsträffens styrelse, samt ulikhet 
i honorering / fakturering for serviceydelser, skal jeg hermed fremsætte følgende 
forslag til afstemning ved medlemsmötet enligt stadgarnas §9. 
 
DET FORESLÅS MEDLEMSMÖTET, AT BÅSTADSTRÄFFEN UPPLÖSES SOM 
LOKAL INTERESSE GRUPP I FPES. 
 
Om der er flertal for forslaget, skal der röstes om det igen til höstträffen enligt 
stadgarnas §9. 
 
I tilfælde af flertal for forslaget ved både vårträffen og höstträffen 2015, enligt §9 
foreslås det at Båstadsträffen genopstår som uafhængig selvstyrende forening med 
medlemsmötet som øverste besluttende organ i stedet for FPES 
 
Forslaget gav anledning til hed dialog om forholdet mellem Båstadsträffen og FPES. 



Heraf kan nævnes. 
Bente påpeger der bør være lighed mellem deltager uanset hvilket land deltager 
kommer fra, bl.a. rejsetilskud til de som deltager i träffen første gang. 
Eva agiterede for hendes syn på samhørighed mellem Båstadsträffen og FPES. 
Angelika redegjorde for tilskudsreglerne til nye deltager, styrelsesmedlemmer for 
Båstadsträffen og FPES. De tilskud falder ind under FPES regelsæt og berører 
dermed ikke Båstadsträffens økonomi.  
Alice udtrykte sin bekymring for FPES topstyring og kontrol over Båstadsträffen. 
Bente gav udtryk for manglende gennemskuelighed for deltager i tilskudsmuligheder 
for nye deltager som er medlem af FPES. 
Efter uddybende dialog blev Janes forslag sat til skriftlig afstemning, som faldt 
således ud: 
For forslaget stemte 19 mødedeltager 
Imod forslaget stemte 17 mødedeltager 
4 afleverede blanke stemmer. 
I alt stemte 40. Trods flertal faldt forslaget idet det kræves 2/3 af afgivne stemmer 
for at forslaget kan vedtages. 
 

10. Valg til båstadsstyrelsen: 
Jane Sørensen ønskede ikke genopstilling. Medlemsmødet honorerede Janes beslutning med 
akklamation. 
Pernille, Eva, Andrea og Alexandra blev genvalgt til styrelsen. 
Der var ikke andre som ønskede at træde ind i styrelsen, hvorved styrelsen forsætter med 
kun fire medlemmer. 
 

11. Dato för Höstträffen 2015 er W36, fra onsdag d. 3. til søndag d. 6. september. 
Datoer for Vårträffen 2016 blev ved afstemning valgt til torsdag d. 28. april til søndag d. 1. 
maj. Såfremt Pensionat Enehall er optaget, blev styrelsen bemyndiget til at vælge alternativ 
dato. 
 

12. Øvrige frågor: 
Angelika efterspurgte valg til Miss Båstad. Medlemmerne blev opfordret at komme med 
nomineringer til Miss Båstad, som vælges under lørdagens gallamiddag. 

 
Referent 
Bianca 


