
1. Fastställande av röstlängd för mötet. 
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.  
Niklas Westerlund väljs till ordförande och Rebecca Wallgren till sekreterare 
3. Val av protokolljusterare och rösträknare samt senaste tidpunkt för justering.  
Calle Martins och Per Forsberg 31:e mars sista tidpunkt för justering 
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. Ja 
5. Fastställande av föredragningslista 
6.  
a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret  
utbildningskommittens verksamhetsberättelse skickas in som en komplettering till det justerade 
protokollet. 
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det  
senaste räkenskapsåret. 
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- och 
räkenskapsåret Allt ser bra ut, dock går klubben med ett överskott varje år som styrelsen på 
något sätt måste justera 
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. Ja 
9. Fastställande av medlemsavgifter. Klubbens del är oförändrad 150 kr. 
10. Budget och verksamhetsplan 
a) presentation av styrelsens budgetförslag till nästa år vill årsmötet ha med tidigare budget, 
förslagen budget och faktisk budget överskådligt 
b) Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande 
verksamhetsåret förslag att ha ett budgetmöte där även alla intresserade medlemmar blir 
inbjudna inför kommande årsmöte. Alla bidrag klubben får ska ligga i en post för att tydliggöra 
budgeten. Förslag är att lägga en pott till nybultning istället för en post. Vi sänker kursavgifterna 
för ungdomar till 600 kr. Ett förslag till nästa års styrelse är att ha mer verksamhet för 
ungdomarna. Vi stryker punkt 22 handslaget bidrag eftersom detta bidrag inte längre finns. Vi 
skriver ner posten (kurser utomhus 26) 30 procent.  Ett förslag är att utbildningskommittén 
arbetar fram ett bidrag för instruktörutbildning. 6000 kr extra för Ninjakommitten till kurs. Dra ner 
utvecklingsbidragets post till 2000 kr. Sätt 99 skidalpint bidrag till 0.  
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner: Inga motioner inkomna. 
Styrelsens förslag finns med i budgeten.  
12. Val av; 
a) föreningens ordförande för en tid av ett år; Niklas Westerlund väljs till ordförande  
b) föreningens kassör för en tid av ett år; Det finns ingen kandidat till föreningens kassör. Ett 
extrainsatt årsmöte blir därför aktuellt. 9:e april blir det extrainsatta årsmötet. Styrelsen får 
utreda huruvida vilka tjänster som går att leja bort och vad detta skulle kosta.  
c) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år; Martina Edberg och Rafael 
Jensen väljs till ledamöter för en tid av två år 
d) två revisorer jämte en suppleant för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens  
ledamöter delta; Karin Hallingström, Tove Bokrantz och Jesper Gren väljs till revisorer och 
suppleant för en tid av ett år.  
e) tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till  



ordförande; Till sammankallande i valberedningen väljs Per Forsberg och som ledamot Jonas 
Lyckegård. Vi behöver välja ytterligare en ledamot till valberedningen. 
f) beslut om val av ombud till SDF-möten (och ev andra möten där föreningen har rätt  
att representera med ombud). Niklas Westerlund och Per Forsberg väljs till ombud. Ytterligare 
ett ombud kan följa med eftersom tre platser finns.  
13. Övriga frågor mötet avslutat 
 
 
 
 
 


