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1.

Miitets 6ppnande
Eva Fryxellfdrklarade m6tet Oppnat och hdlsade alla vdlkomna.

2. Faststillande

av riistlEngd
Rostlingd tillika ndrvarolista upprdttades. Se Bilaga

3.

l till detta

protokoll.

Val av ordfiirande fiir mtitet
Styrelsens f6rslag Vivianne Lund valdes till ordfdrande for m6tet.

4, Anmdlan av styrelsens valav sekreterare vid ircmiitet
Styrelsens f6rslag Elisabet Gregerfeldt valdes

5.

till sekreterare for 5rsm6tet.

Va! av protokolljusterare och rdstriknare
Hanna Lauritzen valdes som protokolljusterare tillika r6strdknare.

6. Faststillande

av fiiredragningslista (dagordning)

Dagordning faststilldes enligt ldmnat f6rslag.

7.

Faststillande om m6tet blivit utlyst pl ritt s6tt
M<itet finner att lrsmdtet har blivit i laga ordning och i god tid utlyst.

8. Behandling

av verksamhetsberittelse och ftirualtningsberittelse
M6tet hade inga frigor om Verksamhetsberdttelsen (Bilaga 2).
Det som styrelsen sjilva vill lyfta fram ir att en ny sektionsstyrelse f6r Tdvlingar har etablerats
och att arbetet med tdvlingar kommit iging.
Ambitionen ir att under 2022 anordna en tdvling av minst den typ som krivs f6r att fi utfdrda
tivlingslicenser under 2023.
M6tet god kdnner och l6gger Verksam hetsberdttelsen till hand linga rna.

9. Revisorernas berittelse
Revisorernas berittelse (Bilaga 3) dr utfirdad av lngrid Egerfors och Anna Skoglund.
lnget awikande har framkommit och revisorerna tillstyrker att resultat- och balansrikning

faststdlls och att styrelsen beviljas ansvarsfrihet f6r den period som revisionen omfattar.
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10. Faststillande av balans- och resultatrikning
Kassor Jannica Dennerby f6redrog Balans och Resultatrdkning (Bilaga 4 och 5).
11. Friga om ansvarsfrihet fiir styrelsen
M6tets ordf6rande fdresl6r att m6tet beslutar i enlighet med revisorernas rekommendation att
styrelsen beviljas ansvarsfrihet f6r det gingna verksamhetsiret.

M6tet bifaller.
12. Faststillande av verksamhetsplan och budget f6r kommande verksamhetsir
Verksamhetsplan och budget foredrogs av Jannica Dennerby (Bilaga 5 och 7). M6tet faststdller
verksa m hetsplan och budget.

13. Faststillande av irsavgift fiir nistkommande 6r
Arsavgift en foreslds va ra of6rd ndrad.

M6tet bifaller.
14. Ovriga irenden som enligt 15S kan upptas
lnga motioner har inkommit.

till beslut pi lrsmiitet

15. Beslut om antal styrelseledam6ter och suppleanter
I stadgarna framgtr att styrelsen ska bestd av ordf6rande samt ldgst 5 och h6gst 10 ordinarie
ledam6ter samt ldgst 2 och hogst 5 suppleanter. Valberedningens forslag innefattar 10
ledamoter och 5 suppleanter, varfirr vi f6resl6r m6tet att faststilla det antalet.

M6tet bifaller.
16. Va! av ordfiirande f6r fiireningen
Valberedningens forslag dr Eva Fryxell som valdes pA 2 Ar forra 6rsm6tet och nu sitter sitt andra
6r.

Motet bifaller.
17. Val av iivriga styrelseledam6ter och suppleanter
Motet viljer enligt forslag frin Valberedningen, se Nomineringslista, Bilaga 8 till detta protokoll'

18. Faststdllande av ungdomsledamot jimte personlig suppleant utsedda av Ungdomssektionen
Cajsa Stjernholm, som ocksd ir ordforande i Ungdomssektionen, vdljs in som ordinarie ledamot
styrelsen vid motet och anmdls som ungdomssektionens ledamot.

i

Caitlin Dennerby foreslis som personlig suppleant.
Mdtet bifaller.

19. Faststiltande av eventuella sektioner f6rutom ungdomssektionen (275)
lnga fiirslag eller behov har inkommit som f6ranleder fordndring av det befintliga utbudet av
sektioner som idag ir Ungdomssektionen, Tdvlingssektionen, Utbildningssektionen, Hdst f6r alla
samt Caf6verksamheten. Till detta liggs arbetsgrupper med ansvar f6r en viss frlga under en
viss tid, att likna vid projektteam.
20. Val av ili revisorer och en revisorcsuppleant eller registrerat revisionsbolag
M6tet vitjer enligt fdrslag frin Valberedningen, se Nomineringslista, Bilaga 8 till detta protokoll.
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21. Beslut om antalet ledamdter i Valberedningen

Mtitet faststfrller att 3 personer 6r limpligt antal i Valberedning. Valberedningen vdljs pi 1 ir,
en av de 3

ir

sammankallande.

pl ett lr av ordf6rande och ledam6ter i Valberedningen
Sammankallande utses av Valberedningen sjdlva. Tvl deltagare utsedda, Kristina Altin och Anna
Bostr6m. M6tet ger styrelsen i uppdrag att skyndsamt tillsdtta en tredje ledamot till
valberedningen.

22. Val

23. Val av ombud tillSvRFs och distriktets allminna m6ten och eventuella andra miiten ddr
f6reningen har ritt att representera med ombud
M6tet finner att vilja ordf6rande f6r styrelsen som ombud samt ge styrelsen valfrihet att utse
ytterligare ombud om behov finns.
24. SammantrSdet avslutas
Vivianne Lund f<irklarar m6tet avslutat.

Vid

protokollet

Elisabet Gregerfeldt

Justerore
Hanna Lauritzen
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