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Protokoll fört vid årsmöte 2022-04-02
Närvarande:

Från styrelsen Göran Påander, Nina Frisk, Gunilla Gyllencreutz,
Sussie Klausen, Per-Åke Olsson, Susann Leijon, Michael Ventorp
samt 14 övriga medlemmar.

1. Årsmötets öppnande
Göran Påander hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
2. Fastställande av röstlängd
Röstlängden fastställdes, 21 medlemmar närvarande.
3. Val av mötesordförande samt sekreterare för årsmötet
Kirsten Silow Örnberg valdes till mötesordförande och styrelsen meddelade val som
sekreterare till Sussie Klausen.
4. Val av protokolljusterare, tillika rösträknare, som tillsammans med
mötesordförande ska justera protokollet
Rickard Söderkvist och Anna Lewitas valdes till justerare, tillika rösträknare.
5. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av personer enligt §7 moment 2.
Ingen från FS, SKK, SHU är närvarande eller anmälda att deltaga i årsmötet förutom
Kirsten Silow Örnberg från distriktet.
6. Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst
Fastställdes att årsmötet utlysts korrekt.
7. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes med en justering utifrån paragraf 16 som meddelades
separat av valberedningen.
8. Genomgång och godkännande av verksamhetsberättelse 2021
Verksamhetsberättelsen godkändes.
9. Genomgång av balans- och resultaträkning
10. Revisorernas berättelse för 2021
Revisorernas berättelse lästes upp av mötesordförande Kirsten Silow Örnberg.
11. Fastställande av balans- och resultaträkning
Balans- och resultaträkningen fastställdes.
12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 2021
Styrelsens ledamöter beviljades enhälligt ansvarsfrihet.
13. Beslut om disposition av resultaten
Beslutades att resultaten förs över till nästa räkenskapsår.
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14. Genomgång och fastställande av verksamhetsplan och budget för 2022
Diskuterades om svårigheterna till att få mark till tävlingar. Mycket mark som blivit
naturreservat och inte går att använda längre. Skrivelse till distriktet om problematiken
är rekommenderat. Verksamhetsplan och budget fastställdes.
15. Styrelsen förslag till medlemsavgifter 2023
Styrelsens förslag är ingen förändring av den lokala delen av medlemsavgiften 2023.
Under förutsättning att förbundet eller distriktet inte ändrar sin avgift.
16. Val av styrelse, revisorer och valberedning
Ordförande
Vice ordförande
Kassör
Ledamöter
Suppleanter
Revisor
Revisorsuppleant

Nina Frisk
Rasmus Letterkrantz
Gunilla Gyllencreutz
Gunilla Persson
My Castlen Rist
Carina Söderström
Arne Jonsson
Stig Jönsson
Jonas Hammarberg
Bengt Gillstedt

(nyval, 1 år, valdes enhälligt)
(fyllnadsval, 1 år)
(omval, 2 år)
(nyval, 2 år)
(nyval, 2 år)
(nyval, 2 år)
(omval, 1 år)
(nyval, 1 år)
(omval, 1 år)
(nyval, 1 år)

Årsmötet öppnar upp för nominering till den vakanta posten som revisorssuppleant.
Mötet föreslår Bengt Gillstedt som revisorsuppleant nyval på 1 år.
Efter detta valet stängdes nomineringen igen.
Valberedning

Göran Påander
Elin Ahlström
Anna Lewitas

(nyval, 1 år, sammankallande)
(nyval, 2 år)
(fyllnadsval 1 år)

17. Fråga om omedelbar justering av punkterna 14, 15 och 16
Omedelbar justering beslutades.
18. Genomgång av handlingar till distriktsfullmäktige
Inga handlingar har inkommit.
19. Av medlemmarna avgivna motioner
Inga motioner har inkommit.
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20. Övriga frågor
Kirsten Silow Örnberg lämnade klubban till den nyvalda ordförande Nina Frisk.
• Rickard Söderkvist lämnade förslag om att införskaffa Crome Cast till
projektorn. Förslaget skickas till nästa styrelsemöte.
• Michael Ventorp belyste att han vill ha fler folk att ansluta till
klubbstuge-kommittén.
• Agility-planen behöver åtgärdas och Michael Ventorp informerade om att
styrelsen håller på att undersöka åtgärder och detta kommer att beslutas
på medlemsmöte.
• Nästa röjardag blir den 10/4.
• Rickard Söderkvist önskar bredda stora planen.
• Anna Lewitas tog upp frågan om alla badgästerna som tar våra
parkeringsplatser under sommaren.
21. Mötets avslutas
Nina Frisk tackade mötesordförande och avslutade årsmötet

--------------------------------------Vid protokollet: Sussie Klausen

----------------------------------------Mötesordförande: Kirsten Silow Örnberg

--------------------------------------Justeras: Anna Lewitas

----------------------------------------Justeras: Rickard Söderkvist

