Årsmöte 2021-02-25
Dagordning
1. Mötets öppnande
2. Fastställande av röstlängd och dagordning
a. Röstlängden (vilka röstberättigade medlemmar som deltar) fastställs genom
upprop
3. Val av ordförande för mötet
a. Styrelsen föreslår Sara Wulff som ordförande för mötet.
4. Val av sekreterare för mötet
a. Styrelsen föreslår Håkan Håkansson som sekreterare för mötet
5. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare
a. Två deltagande medlemmar väljs till protokolljusterare
6. Fråga om kallelse skett i behörig tid
a. Kallelse till årsmötet gick ut via mejl och hemsida (samt Facebook) den 3
februari, vilket är 3 veckor för årsmötet så som stadgarna föreskriver.
7. Behandling av styrelsens och sektionernas verksamhetsberättelser
a. 2020 blev på grund av pandemin ett mycket annorlunda år vilket också
påverkade vår verksamhet kraftigt. Trots detta har både stug-och
motionssektionen och tränings- och tävlingssektionen på ett föredömligt sätt
hållit verksamheten igång och många aktiviteter har genomförts även om det
blev i nya, mer smittsäkra former. Eftersom en stor del av vår verksamhet sker
utomhus har vi samtidigt haft bättre förutsättningar än många andra föreningar
att hålla igång. Styrelsens och sektionernas verksamhetsberättelser har funnits
tillgängliga på föreningens hemsida under veckan före årsmötet.
8. Ekonomisk berättelse
a. Pandemin påverkade vår ekonomi både avseende intäkter och utgifter.
Inställda tipspromender gav så klart inkomstbortfall (samtidigt som de som
genomfördes var välbesökta) men vi lyckades genomföra vår tävling med ett
bra deltagarantal vilket var positivt. Det kraftigt minskade tävlandet under året
ledde till minskade kostnader i form av tävlingsavgifter. Det slutliga resultatet
för året blev 23 400 kr. Den ekonomiska berättelsen har funnits tillgänglig på
föreningens hemsida under veckan före årsmötet.
9. Revisionsberättelse

a. Revisorerna har granskat räkenskaperna.
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för 2020
11. Behandling av inkomna ärenden till årsmötet
a. Inga ärenden har inkommit till årsmötet.
12. Fastställande av medlemsavgift för 2022
a. Styrelsen föreslår att medlemsavgifterna för 2022 förblir oförändrade.
Enskild medlem: 300 kr
Ungdom upp till 20 år: 150 kr
Familj (Förälder/vårdnadshavare & oberoende antal barn upp till 20 år): 600 kr
13. Styrelsens förslag till budget för 2021
a. Budgetförslag för 2021 har funnits tillgänglig på föreningens hemsida under
veckan före årsmötet.
14. Styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2021
a. Det är högst troligt att verksamheten kommer att påverkas av pandemin även
under 2021. Vi planerar dock för en verksamhet ungefär som vanligt och
hoppas att tävlingsverksamheten ska kunna komma igång under året.
Verksamhetsplanen har funnits tillgänglig på föreningens hemsida under
veckan före årsmötet.
15. Val av ordförande 2021
a. Valberedningen föreslår val av Per Sterner (nyval) som föreningens ordförande
för verksamhetsåret 2021 (Sara Wulff lämnar ordförandeposten)
16. Val av ledamöter i styrelsen
a. Valberedningen föreslår följande ledamöter till styrelsen:
i. Anders Fogelström (fyllnadsval 1 år)
ii. Håkan Håkansson (omval 2 år)
iii. Matilda Holmberg (omval, 1 år kvar)
iv. Martin Svensson (nyval, 2 år)
(Alma Haag lämnar styrelsen)
17. Val av suppleanter i styrelsen
a. Valberedningen föreslår
i. Hanna Sundqvist (nyval 1 år)
ii. Björn Cedergren (nyval 1 år)
18. Val av revisorer

a. Valberedningen föreslår omval av Urban Molander (omval 1 år) och Mats
Fridén (omval 1 år)
19. Val av revisorssuppleanter
a. Valberedningen föreslår omval av Camilla Dahlson (omval 1 år) och Lars
Karlsson (omval 1 år)
20. Val av ordförande och ledamöter till Tävling- och träningssektionen
a. Valberedningen föreslår omval av Tobias Haag som ordförande. Till ledamöter
föreslås Tobias den Braver, Mats Holmberg, Mats Fridén, Daniel Håkansson,
Simon Björnehäll, Helena Lindman, Thomas Persson och Bo Gustavsson
(omval 1 år på samtliga). (Ebba Lindman lämnar sektionen)
21. Val av ordförande och ledamöter till Stug- och motionssektionen
a. Valberedningen föreslår omval av Sari Håkansson som ordförande. Till
ledamöter föreslås Jan Lenhammar, Rolf Fridén, Björn Cedergren, Helen
Karlsson, Ida Karlsson och Tilda Sundkvist (omval 1 år på samtliga).
22. Val av valberedning
a. Valberedningen har bestått av Karin Håkansson (sammankallade) samt Sigvard
Eriksson, Helena Lindman och Mats Fridén. Ny valberedning väljs på
årsmötet.
23. Övriga frågor
a. Inga övriga frågor har anmälts i förväg.
24. Mötet avslutas

