1. Referat från Årsmötet på Båstadsträffen lördagen den 2:a maj 2015
2. Pernille Feline blev vald som ordförande på mötet.
3. Bianca blev vald som referent
4. Andrea & Pernille blev valda som protokolljusterare
5. Ulla & Amanda blev valda som stemmeräknare
6. Verksamhetsberättelsen lästes upp av Pernille. Se bilaga nr. 1
7. Räkenskapet för 2014 gicks igenom v Jane. Se bilaga 2. Räkenskaperna blev efter dialog om
reseersättningar, fra FPES, til delar av styrelsen godkänt av deltagarna.
8. Avgift för deltagande i träffen blev fastställd till SEK 100,-

9. Inkomna förslag till behandling.
a. Styrelsen framlade ändringsforslag på STADGAR för Båstadsträffen.
Förslaget blev kopierat till deltagande medlemmar.
Styrelsen anmodar medlemmarna om att gennemläsa ändringarna och skicka eventuella
korrigeringar till ändringarna till styrelsen.
Ändringsförslaget till STADGAR sätts på dagordningen till behandling på medlemsmötet
under höstträffen 2015.

b. Jane Sørensen framlade att FPES har satt frågetecken vid och avslagit budgeten för denna
träff. Jane påtager sig själv en del av utgifterna som FPES inte kan acceptera.
Jane fremlade og argumenterade för följande förslag som önskas satt till omröstning:

Förslag till behandling på Båstadsträffens medlemsmöte pr 1. maj, 2015:
På grund av att FPES styrelsen inte godkänner budgeten för vårträffen 2015 samt
olika reseersättningar för Båstadsträffens styrelse, samt olika honoreringar /
faktureringar för servicetjänster, skall jag härmed fremlägga följande förslag till
omröstning vid medlemsmötet enligt stadgarnas §9.
DET FÖRESLÅS MEDLEMSMÖTET, ATT BÅSTADSTRÄFFEN UPPLÖSES SOM
LOKALFÖRENING I FPES.
Blir det flertal för förslaget, skall det röstas om det igen till höstträffen enligt
stadgarnas §9.
Om det blir flertal för förslaget både vid vårträffen och höstträffen 2015, enligt §9
föreslås det att Båstadsträffen återuppstår som oberoende självstyrande förening
med medlemsmötet som översta beslutande organ i stället för FPES.
Förslaget resulterade i en het dialog om förhållandet mellan Båstadsträffen och
FPES. Herav kan nämnas.

Bente påpekade att det bör vara likhet mellan deltagarna oavsett vilket land
deltagaren kommer ifrån, bl.a. reseersättning till de som deltar i träffen för första
gången.
Eva agiterade för hennes syn på samhörigheten mellan Båstadsträffen och FPES.
Angelika redogjorde för ersättningsreglerne till nya deltagare, styrelsesmedlemmar
för Båstadsträffen och FPES. Dessa ersättningar faller in under FPES regelset och
berör därmed inte Båstadsträffens ekonomi.
Alice uttryckte sin bekymring för FPES toppstyrning och kontroll över
Båstadsträffen.
Bente gav uttryck för dålig information om ersättningsreglerna för nya deltagare som
är medlemmar af FPES.
Efter en utdjupande dialog gick Janes förslag till skriftlig omröstning, som föll
således ut:
För förslaget röstade 19 mötesdeltagare.
Emot förslaget röstade 17 mötesdeltagare.
4 lämnade blanka röster.
I allt röstade 40. Trots flertal föll förslaget pga. det krävs 2/3 av antallet röster för att
förslaget kan vedertas.
10. Val till båstadsstyrelsen:
Jane Sørensen önskade inte återval. Medlemsmödet honorerade Janes beslut med
acklamation.
Pernille, Eva, Andrea och Alexandra blev återvalda till styrelsen.
Det fanns inte andra som önskade att gå in i styrelsen. Styrelsen fortsätter därför med bara
fyra medlemmer.
11. Datum för Höstträffen 2015 är V36, från onsdag den 3:e till söndag den 6:e september.
Datum för Vårträffen 2016 blev genom röstning bestämt till torsdag den 28:e april till
söndag den 1:a maj. Om Pensionat Enehall är upptaget, blev styrelsen bemyndigad att välja
alternativt datum.
12. Övriga frågor:
Angelika frågade om val till Miss Båstad. Medlemmarna blev opmanade att komma med
nomineringar till Miss Båstad, som väljs under lördagens galamiddag.
Referent
Bianca
Översatt till Svenska av
Pernille Feline
1/9-2015.

