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DAGORDNING ÅRSMÖTE

1. Mötets öppnande
Ordförande Cecilia Bergman öppnar mötet.

2. Fastställande av röstlängden
Röstlängd är 21 stycken plus mötesordförande

3. Val av mötesordförande
Mötet väljer Anna Holter.

4. Lokalklubbstyrelsens anmälan om protokollförare
Styrelsen har valt Jennie Lindqvist.

5. Val av två justerare tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordförande ska
justera protokollet
Mötet väljer Linnea Dusthall och Ingalill Johansson jämte mötesordförande.

6. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av personer enligt §7 moment 2 i
stadgarna
Ingen sådan närvarande.

7. Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst
Den 21 maj utlystes årsmötet via mail, sociala medier, hemsida, sms och brev.

8. Fastställande av dagordningen
Mötet godkänner dagordningen.

9. Genomgång av
9.1 Lokalklubb styrelsens verksamhetsberättelse inklusive rapporter om
uppfyllande av mål och uppdrag från föregående årsmöte
Handlingarna lästes upp och godkändes.

9.2 Balans- och resultaträkning
Kassaförvaltaren Linda Jansson redogör för årets resultat.

9.3 Revisorernas berättelse
Revisor Yvonne Johansson närvarade och meddelade att ekonomin är i sin ordning.
Revisionsberättelsen godkändes av mötet

10. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om disposition av vinst
eller förlust
Balans- och resultaträkning fastställdes av mötet

11. Beslut för ansvarsfrihet för lokalklubb styrelsen
Mötet beslutade om ansvarsfrihet för styrelsen



12. Genomgång av lokalklubb styrelsens förslag avseende
12.1 Mål
Cecilia Bergman läste upp styrelsens mål.

12.2 Rambudget för innevarande verksamhetsår samt preliminär rambudget för
de närmaste följande verksamhetsåren
Kassaförvaltaren Linda Jansson redogör för rambudget, detta godkändes av mötet.

12.3 Medlemsavgift enligt §4 i stadgarna för närmast kommande verksamhetsår
12.3.1 Klubbavgift för ordinarie medlem
Lokala avgiften för närvarande 185 kronor kvarstår oförändrad.

12.3.2 Klubbavgift för familjemedlem
Kvarstår oförändrad.

12.3.3 Klubbavgift för utlandsmedlem
Kvarstår oförändrad.

12.4 Andra verksamhetsärenden samt motioner vilka lokalklubb styrelsen har
bedömt kan ge konsekvenser för verksamhet eller ekonomi.
Inga sådana finns.

13. Beslut i ärenden enligt punkt 12
Mötet beslutar i enlighet med § 12

14. Information om planerade aktiviteter i syfte att nå fastställda mål
De aktiviteterna nämndes i årsmöteshandlingarna.

15. Val av lokalklubb styrelsen enligt §8 moment 1 i stadgarna samt beslut om
suppleanternas tjänstgöringsordning
Valberedningen presenterar följande förslag:
Ordförande Cecilia Bergman 1 år - omval
Kassör Anki Andermo 2 år - omval
Ledamot Sirpa Engman 1 år - fyllnadsval
Ledamot Angelika Genberg 2 år - nyval
Suppleant Eva Forslund 2 år - omval

Årsmötet beslutade
Ja

Suppleanterna är
1) Eva Forslund
2) Tommy Carlsson



16. Val av revisorer och revisorssuppleanter enligt §9 i stadgarna
Valberedningen presenterar följande förslag av revisorer respektive revisorssuppleanter
om en tid av ett år:

Revisor Yvonne Johansson 1 år - omval
Revisor Kerstin Olsson 1 år - omval
Revisorsuppleant Leif Öjestedt 1 år - omval
Revisorsuppleant Peter Stenvall 1 år - omval

Årsmötet beslutade
Ja

17. Val av valberedning enligt §10 i stadgarna
Sammankallande (2 år): Cecilia Forsberg
Ledamot (1 år): Linnéa Dusthall

Årsmötet beslutade
Ja

18. Beslut om omedelbar justering av punkterna 15-17
Omedelbar justering av punkt § 15-17 sker på separat bilaga.

19. Beslut om lokalklubb styrelsens förslag i ärenden samt motioner som inte
behandlats under punk 13
Utgår då inga motioner fanns inlämnade.

20. Genomgång av handlingar till distriktsfullmäktige
Mötet uppdrar åt styrelsen att hantera handlingar till distriktsfullmäktige

21. Valberedningens förslag till medlemmar i sektorer och kommittéer (ej beslut)
Lästes upp för information.

22. Övriga frågor för diskussion (ej beslut)
Fanns inga övriga frågor.

23. Mötets avslutande
Mötesordförande Anna Holter avslutar mötet och tackar för deltagarnas engagemang.
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