Protokoll för årsmöte 2021
1. Fastställande av röstlängd för mötet: 17st
2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt: JA
3. Fastställande av dagordning: JA
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet: Henrik Jonsson och Martin Gustafsson
5. Val av 2 protokolljusterare och 2 rösträknare:
Protokolljusterare Emma Nyholm och Jan-Erik Eriksson
Rösträknare Martin Gustafsson och Susanne Lindgren
6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret: JA
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste
räkenskapsåret: JA
7. Frågor om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets/räkenskapsåret: JA
8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets/räkenskapsåret: JA
9. a) Fastställande av medlemsavgifter: Familj 600kr, enskild 400kr
b) Fastställande av träningsavgifter: Stora banan 700kr, lilla banan 300kr
c) Fastställande av avgift för crosskolan: 300kr
Ingen höjning av avgifter
10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande
verksamhets-/räkenskapsåret: JA

PAUS
Fastställande av röstlängd för mötet: 16st

11. Val av:
a) Föreningens ordförande för en tid av ett år: Henrik Jonsson
b) Övriga ledamöter i styrelsen i tur att väljas för en tid av två år: Linda Askstrand, Julius
Wikström och Susanne Lindgren
c) Två suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett år:
1. Kristian Dedorsson och 2. Tomas Eklund
d) Ett miljöombud: Jonny Wikström
e) Tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande:
Styrelsen får i uppdrag att få ihop en valberedning
f) Beslut om val av ombud till SDF-möten (och ev andra möten där föreningen har rätt att
representera med ombud): Styrelsen får i uppdrag att besluta om ombud
12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner:
Förslag om att sluta sälja lotter: Årsmötet beslutar att fortsätta sälja lotter
Förslag om att ta bort reseersättningen för serieåkare och istället ha en budget att dela på i
slutet av året 40 000-60 000kr: Årsmötet beslutar att fortsätta med reseersättning
13. Övriga frågor: Margareta Vikingasköld som satt i valberedning 2020 vill bli inbjuden till ett
möte med styrelsen. Margareta vill då ta del av konversationer mellan styrelsen och
valberedningens ordförande Jesper Eriksson. Styrelsen kommer att bjuda in
valberedningen till ett styrelsemöte
14. Mötets avslutande
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