Protokoll, årsmöte SSRK Bergslagen 2019-03-10, Köping

1. Mötets öppnanden
Mats Närling öppnar mötet och hälsar alla välkomna.
2. Fastställande av röstlängd
Röstlängden fastställs till 16 personer.
3. Val av mötesordförande
Till mötesordförande väljs Ulf Göransson.
4. Anmälan mötessekreterare
Till mötessekreterare väljs Karin Helin Lindkvist.
5. Val av två justerare, tillika rösträknare, att tillsammans med mötesordförande justera
protokollet
Till justerare, tillika rösträknare, väljs Johannes Almqvist och Benita Rennes.
6. Beslut om närvaro- och yttranderätt för andra än avdelningens medlemmar
Mötet beslutar att den person som ej är avdelningens medlem har närvaro- och
yttranderätt.
7. Mötets utlysande
Mötet har blivit stadgeenligt utlyst i Apportören och på avdelningens hemsida.
8. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställes.
9. Föredragning av
a. Verksamhetsberättelse
Styrelsens verksamhetsberättelse delas ut på mötet. Planen ska kompletteras med
namn på revisorssuppleanter.
Verksamhetsberättelsen fastställes med ovanstående tillägg.
b. Årsbokslut
Styrelsens årsbokslut delas ut på mötet.
Årsmötet fastställer årsbokslutet.
c. Revisorernas berättelse
Sara Wallgren Margareta Dahl redogör för revisionsberättelsen och föreslår att
resultat- och balansräkning fastställes och att styrelsen beviljas ansvarsfrihet.

10. Fastställande av balans- och resultaträkning
a. Balans- och resultaträkning
Balans- och resultaträkning fastställes.
b. Beslut om uppkommit resultat
Årsmötet beslutar att uppkommet resultat balanseras i ny räkning.
11. Rapport om ärende till Avdelningsstyrelsen rapport och förslag till beslut
Inga ärenden att rapportera.
12. Ansvarsprövning
Årsmötet beslutar att ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
13. Motioner från medlemmar
Inga motioner från medlemmar.
14. Avdelningsstyrelsens förslag till
a. Verksamhetsplan för 2019
Verksamhetsplanen 2019 presenteras.
Årsmötet beslutar att fastställa verksamhetsplan 2019 enligt bilagt förslag.
b. Budget 2019
Budget 2019 presenteras.
Årsmötet beslutar att fastställa budget 2019 enligt bilagt förslag.
c. Villkor för reseersättning till avdelningens funktionärer
Till årsmötet föreslås att reseersättning till avdelningens funktionärer utgår enligt statens
fastställda normer.
Årsmötet beslutar att fastställa att reseersättning till avdelningens funktionärer utgår enligt
statens fastställda normer.
15. Val av ordförande
Valberedningen föreslår till ordförande Karin Helin Lindkvist.
Årsmötet beslutar att välja ordförande enligt valberedningens förslag.
16. Val av ordinarie ledamöter
Valberedningen föreslår att välja Annica Widlund till ledamot i två år (omval), välja Elin
Nilsson till ledamot i två år (nyval), välja Susanne Bergh till ledamot i två år (nyval). Jenny
Hedström, Ewa Haag och Emma Gustafsson har ett år kvar på sitt uppdrag i styrelsen.
Årsmötet beslutar att välja ledamöter enligt valberedningens förslag.

17. Val av suppleanter
Valberedningen föreslår att välja som suppleant Mats Närling och Julia Wiiand med
tjänstgöringsordning Mats Närling 1, och Julia Wiiand 2.
Årsmötet beslutar att välja suppleanter enligt valberedningens förslag.

18. Val av revisorer och revisorssuppleanter
Valberedningen föreslår att välja Lisa Grönberg och Margareta Dahl som revisorer.
Valberedningen föreslår att välja Urban Larsson och Sara Wallgren som revisorssuppleanter.
Årsmötet beslutar att välja revisorer och revisorssuppleanter enligt valberedningens förslag.
19. Val av valberedning
Årsmötet väljer inte valberedning men ger styrelsen i uppdrag att utse valberedning.
20. Justering
Årsmötet beslutar att omedelbart justera punkterna 15-19.
21. Övriga frågor
Avdelningen kommer att genomföra ett mocktrail den 27 april och eftersöker funktionärer till
denna dag. De som är intresserade kontaktar Ulf Göranzon.
22. Mötet avslutas
Mötesordförande avslutar mötet.

