Ordinarie föreningsstämma 2018 hålls enligt virtuellt förfarande i enlighet med §11 i
föreningens stadgar.

Söndag 7 april 2018
•

Kallelse genom annonsering på föreningens webbsida samt per e-mail

•

Tillhandahållande av Årsredovisning samt Revisionsberättelse på föreningens
webbsida

•

Eventuella förslag från medlemmar att behandlas på stämman mailas till
styrelsen på info@helloworld.se senast kl 17.00 tisdag den 17 april 2018

Tisdag den 17 april 2018 klockan 18.00
•

Stämman öppnas och deltagande sker genom att inloggad medlem avger sin röst
i stämmoformuläret (längre ned på sidan) under perioden fram till och med
tisdag den 24 april klockan 18.00

Tisdag den 24 april 2018 klockan 18.00
•

Stämman avslutas och samtliga fullständigt ifyllda enkäter räknas samman och
utgör röstlängd.

•

Tagna beslut dokumenteras i protokoll som publiceras på föreningens webbsida
senast tisdag 15 maj.

1. Stämman öppnas genom att webbformulär öppnas tisdag 17 april klockan 18.00
2. Godkännande av dagordningen
a. Beslutsförslag – Att i kallelsen upptagen dagordning godkänns
3. Val av stämmoordförande
a. Beslutsförslag – Att föreningens ordförande Ulrika Dellby väljs till
stämmoordförande
4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
a. Protokoll sammanställs av föreningens generalsekreterare Dag Wolters
5. Val av justeringsman tillika rösträknare
a. Beslutsförslag – Att Mikaela Wennerkvist (projektledare Hello World!) väljs till
justeringsman tillika rösträknare
6. Fastställande av röstlängd
a. Röstlängden utgörs av samtliga fullständigt ifyllda formulär som skickats in
senast klockan 18.00 tisdag den 24 april 2018.
7. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
a. Beslutsförslag – Att det fastställs att stämman blivit utlyst i stadgeenlig ordning
genom publicering på föreningens hemsida den 7 april 2018 samt att det vid
virtuellt förfarande funnits möjlighet att lämna sin röst under minst 7 dygn
8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
a. Hänvisas till på föreningens hemsida publicerad årsredovisning.
Föreningen hade per årsskiftet knappt 8 500 medlemmar varav drygt 5 500 är
nya medlemmar. Verksamheten har under året haft en kraftig och positiv
utveckling.
Under 2017 har följande verksamhet genomförts:
* Sommarläger under sommarens alla nio veckor med totalt hela 1 040
deltagare i åldrarna 7-18 år. Sommaren inleddes med en vecka i Kista i
samarbete med Stockholm Stad, tre veckors kombinationsläger digitalt
skapande + friidrott på Stockholm Stadion i samarbete med Bromma IF följt av
fem veckor med både övernattningsläger och dagläger på Ågesta folkhögskola.
27% av de övernattande deltagarna åkte gratis tåg med SJ från orter utanför
Stockholm
* Utbildningsverksamhet i form av 35 Meetup hos partnerföretag med totalt
2778 deltagare och gruppundervisning (@Home) vid 27 tillfällen.
Meetupverksamheten har under året startat upp i Växjö och förberedelser
inleddes för uppstart i Göteborg våren 2018.

Föreningen har aktivt verkat för att uppmuntra fler tjejer att ägna sig åt
digitalt skapande. Hela 34 tjejstipendium delades ut och 40% av deltagarna på
våra sommarläger har hittills varit tjejer.
Föreningen har engagerat 57 företag, och 3 stiftelser som Hello World!
Partners, samarbetat med flertalet andra ideella organisationer, samt deltagit
med representation i Stockholm Stads programmeringskommission.
I samarbete med våra Partners har vi arrangerat ett partnerevent och
flertalet workshops där partners träffar Hello World!s ledare som
huvudsakligen är högskolestudenter.
Föreningen tillämpar så långt möjligt inkomstbaserade deltagaravgifter
möjliggjort av stöd från våra partners och hela 45% av deltagarna på
sommarlägret fick reducerad avgift.
Stort fokus har lagts på att utveckla utbildningsmaterial till läger och meetup
samt att vidareutveckla vårt verksamhetssystem.
Under året har föreningen anställt 78 personer som arbetat med läger och
meetup och annan undervisningsverksamhet, utveckling av
undervisningsmaterial och system samt med föreningens administration,
ledning och utveckling.
I december 2017 ingicks avtal om att hyra Ågesta Folkhögskola under nio
veckor varje sommar 2018, 2019 och 2020 för Hello World!s stora
sommarläger..
Föreningens nettoomsättning i form av deltagaravgifter uppgick till 3 700 219
kronor och verksamhetskostnaderna uppgick till 5 930 106 kronor.
Utöver dessa kostnader utfördes tjänster till ett värde av 2 087 000 kr åt
föreningen utan betalning under 2017 (pro bono sponsring) och finansiellt
stöd uppgick till 3 351 080 kronor. Av dessa var 678 310 kronor
ändamålsbestämda gåvor att användas för att tända digitala stjärnor under
2018. Ändamålsbestämda gåvor från 2016 uppgående till 259 000 kronor
användes under året.
Årets vinst uppgick till 1 121 194 kronor, och efter justering för balanserad
förlust på 220 482 kronor och för de ändmålsbestämda medlen kvarstår

481 402 kronor som balanserat resultat i balansräkningen och 678 310 kronor
som balanserade ändamålsbestämda medel.
9. Föredragning av revisorns berättelse
a. Hänvisas till på föreningens hemsida publicerad revisionsberättelse. KPMG AB
med auktoriserad revisor Mattias Johansson tillstyrker att föreningsstämman
fastställer resultaträkningen och balansräkningen samt beviljar styrelsens
ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
a. Beslutsförslag – Att resultat- och balansräkningen fastställs
11. Beslut om resultatdisposition
a. Beslutsförslag – Att den ansamlade vinsten om 481 402 kronor överföres i ny
räkning och att 678 310 kronor balanseras som ändamålsbestämda medel
12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
a. Beslutsförslag – Att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för
räkenskapsåret
13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande
verksamhetsår
a. Beslutsförslag – Att för nästkommande verksamhetsår inget arvode utgår till
styrelsens ledamöter samt att arvode till revisor utgår enligt godkänd räkning
14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
a. Föreningens styrelse består för av föreningens grundare, representanter för
några av våra största partners, samt av engagerade individer som varit
betydelsefulla för föreningens utveckling under uppstart eller som ledare. en
representant för våra ledare. För kommande år föreslås att styrelsen utökas
med representanter för ytterligare två större partnerföretag.
a) Beslutsförslag – Att för nästkommande verksamhetsår utse till ledamöter
i. Ulrika Dellby, grundare Hello World! – omval
ii. Dag Wolters, grundare Hello World! – omval
iii. Sara Danielsson, fd ledare/lägerföreståndare Hello World! – omval
iv. Niklas Flyborg, VD Cybercom Group - Main Partner - omval
v. Sofia Gerstenfeld – VD Visma Enterprise – Main Parter – omval
vi. Maria Grimberg, VD/Partner JKL Group – Associate Partner - omval
vii. Jonas Torstendahl, Microsoft AB – Main Partner - omval
viii. Thomas Backteman, Kommunikationsdirektör PostNord – Main Partner
– nyval
ix. Charley Nyström Tesch, PR & Communications King - Main Partner nyval
x. Krister Svensson, Chef Privatförsäljning SJ - Main Partner - nyval
xi. Anna-Clara Söderbaum, VD Omegapoint - Main Partner - nyval

b. Beslutsförslag – Att till suppleant för nästkommande verksamhetsår utse
i.

Johan Schiptjenko, Evangelist Hello World! - omval

15. Val av revisorer och revisorssuppleant
a. Beslutsförslag – Att till revisor för nästkommande verksamhetsår utse KPMG
AB. KPMG AB kommer att utse auktoriserad revisor Mattias Johansson som
huvudansvarig för revisionen.
16. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält
ärende
a. N/A
17. Avslutande – Stämman avslutas klockan 18.00 tisdag den 24 april.

