Årsmöte 2015-03-22 SSRK Bergslagen Kvinnersta Örebro
1. Fastställande av röstlängden.
Röstlängden fastställd till 18 personer.
2. Val av mötesordförande.
Bertil Alqvist valdes till mötesordförande
3. Avdelningsstyrelsens anmälan om protokollförare vid mötet.
Theres Ekblad valdes att föra protokoll.
4. Val av två justerare, tillika rösträknare, som tillsammans med mötes ordföranden ska
justera protokollet.
Håkan Carlsson och Benita Rennes valdes till justerare och rösträknare.
5. Beslut om närvaro- och yttranderätt för andra än avdelningens medlemmar.
Alla närvarande är medlemmar.
6. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst.
Ja, det har det.
7. Fastställande av dagordningen.
Dagordningen är fastställd.
8. Föredragning av avdelningsstyrelsens verksamhetsberättelse och årsbokslut med balansoch resultaträkning samt revisorernas berättelse.
Revisorn Sara Wallgren går igenom med hjälp av Åse Linderskjöld, kassör. Inga frågor.
9. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen
vinst eller förlust.
Åse Linderskjöld, Kassör, gick igenom balansräkningen. Det finns inga frågor.
10. Avdelningsstyrelsens rapport och eventuellt förslag till beslut om de uppdrag föregående
avdelningsmöte givit till avdelningsstyrelsen.
Inga frågor.
11. Beslut om ansvarsfrihet för avdelningsstyrelsen.
Ansvarsfrihet beslutad av församlingen.
12. Presentation av och beslut om avdelningsstyrelsens förslag till verksamhetsplan för
kommande år
- rambudget för kommande år: Genomgång och redogörelse av budgeten. Inga frågor.
- villkor för reseersättning till klubbens funktionärer: Vi behåller gängse ersättning,
18,50 kr per mil.
13. Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i avdelningsstyrelsen samt beslut
om suppleanternas tjänstgöringsordning:
ordförande: Kajsa Markusson
Ledamöter som nyvaldes är: Therese Löf
Ledamöter som omvaldes: Robert Andersson, Carina Arvidsson och Johannes Almqvist.
Suppleant 1: Åse Linderskjöld
Suppleant 2: Sören Svärd

14. Val av två revisorer och två revisorsuppleanter.
Omval av befintliga revisorer: Sara Wallgren och Emma Lillje samt den suppleant som
finns idag, Anna-lena Bäck. Benita Rennes blev även hon vald till suppleant.
15. Val av valberedning.
Daniel Källberg, Jonas Collén och Erik Jonsson. Sammankallande är Erik.
16. Beslut om omedelbar justering av
punkterna 13 – 15.
Justerat och Godkänt.
17. Ärenden som av avdelningsstyrelsen hänskjutits till avdelningsmötet eller som anmälts
till avdelningsstyrelsen
*fullmäktige representanter.
Styrelsen får avgöra vilka som åker på fullmäktigemötet.
* inköp av uppmuntringsattiraljer till funktionärer.
Styrelsen får i uppdrag att fråga Östergötland om deras belöningssystem till
funktionärer, det är kanske något vi kan ta efter?
Hur många funktionärer handlar det om och hur många dagar ska man jobba för att få
något?
Styrelsen får i uppgift att ta reda på detta.
Styrelsen får använda överskottet från 2014 för att köpa uppmuntran till funktionärerna.
Dessutom kan en laptop köpas in till retrieveransvarig för överskottet.
18. Övriga frågor:
Inga övriga frågor har inkommit.
19. Mötets avslutande.
Mötet avslutades.
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