
    
 
Ordinarie avdelningsmöte Sammanträdesdatum       1/3 
Plats: Vrigstad Värdshus  2018-03-17   
Närvarande: Ca 20 medlemmar § 1 - 21 
    
 
§ 1 Mötet öppnas 
 Ordförande Morgan Thorell hälsade alla varmt välkomna och öppnade mötet. 
 
§ 2 Fastställande av röstlängd 
 Röstlängden fastställdes. 
 
§ 3 Val av mötesordförande 
 Till mötesordförande valdes Morgan Thorell. 
 
§ 4 Anmälan om protokollförare 
 Avdelningsstyrelsens anmälan om protokollförare vid mötet: Ulla Görl-
 Appelkvist. 
 
§ 5 Val av två justerare, tillika rösträknare 

Mötet utsåg Hanna Düring och Anna Stålkrantz att utöver mötesordföranden 
justera protokollet samt att vara rösträknare. 

 
§ 6 Närvaro- och yttranderätt för icke medlemmar i avdelningen 

Mötet konstaterade att alla församlade var medlemmar. 
 
§ 7 Frågan om mötet blivit stadgeenligt utlyst 
 Avdelningsmötet konstaterade att mötet blivit stadgeenligt utlyst. 
 
§ 8 Fastställande av dagordning 
 Upprättat förslag till dagordning antogs i sin helhet. 
 
§ 9 Föredragning av  
a. verksamhetsberättelse för avdelningen 

Verksamhetsberättelsen för 2017 gav inte upphov till några kommentarer. 
 
b. årsbokslut med balans- och resultaträkning 

Gunilla Skogh redogjorde kortfattat för balans- och resultaträkningen. 
 
c. revisorernas berättelse 

Då ingen av revisorerna var närvarande läste Gunilla Skogh upp deras berättelse 
varpå den lades till handlingarna  
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§ 10  Fastställande av balans- och resultaträkning 
 Årsmötet beslutade  
 att fastställa bokslutet med balans- och resultaträkning och 
 att föregående års underskott fastställs samt överförs i ny räkning. 
  
§ 11 Rapport om ärenden till styrelsen från föregående årsmöte 
 Då årsmötet 2017 inte gett styrelsen några uppdrag lämnades punkten. 
 
§ 12 Beslut om ansvarsfrihet 

Årsmötet beslutade på förslag av revisorerna att ge avdelningsstyrelsen full 
ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar. 

 
§ 13 Förslag till och beslut om    
a. verksamhetsplan för 2018  

Årsmötet beslutade anta uppgjort förslag till verksamhetsplan för 2018.  
 
b. budget för 2018   

Årsmötet beslutade anta budgeten i befintligt skick.  
  
c. villkor för reseersättning till avdelningens funktionärer 

Årsmötet beslutade att de statliga bestämmelserna för reseersättning, 18,50 per  
 mil, utgår till styrelseledamöter, domare, ringsekreterare, provledare och 
 kommissarier. 
       
§ 14 Val av ordförande 
 Magnus Lindström nyvaldes som ordförande i avdelningsstyrelsen för 1 år.
      
§ 15 Val av ordinarie styrelseledamöter 
 Som ordinarie ledamöter i avdelningsstyrelsen valdes 
 Anna Stålkrantz Nyval 2 år 
 Gunilla Skogh Omval 2 år 
 Inger Andersson Nyval 2 år 
 
§ 16 Val av styrelsesuppleanter och beslut om tjänstgöringsordning 
 Som styrelsesuppleanter valdes 

1. Kent Samuelsson Omval 1 år 
2. Sofia Nordangård Nyval 1 år  
  

§ 17 Val av två revisorer och två revisorssuppleanter 
Till ordinarie revisorer valdes 
Hans Olofsson Omval 1 år 
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Cecilia Riesle Olsson  Nyval 1 år 
 
Till revisorssuppleanter valdes 
Cecilia Jonsson Nyval 1 år 
Lisa Lyhagen Omval 1 år 

     
§ 18 Val av valberedning 
 Som valberedning utsågs  
 Hanna Düring Nyval 2 år, sammankallande 
 Maire Pyrrö  Nyval 1 år 

Maria Cedersmyg Omval 1 år  
  
§ 19 Beslut om omedelbar justering av punkterna 14-18 
 Paragraferna 14-18 förklarades omedelbart justerade. 
 
§ 20 Övriga frågor 

Skrivelsen från SSRK den 18 mars med rubriken ”Förtydligande av 
ställningstagande angående förtroendevalda inom SSRK” togs upp och 
kritiserades av årsmötesdeltagarna. Innehållet ansågs strida mot 
föreningsfriheten och styrelsens förslag att utforma en skrivelse till HS 
tillstyrktes. Årsmötets åsikt var att samarbete och möjlighet till utbyte olika 
klubbar emellan ger mer än begränsningar och revirtänkande. 
Årsstämmans förslag var att ge styrelsen i uppdrag att formulera en skrivelse till 
HS vilket godtogs av alla. 
 

§ 21 Mötet avslutas 
Mötesordföranden Morgan Thorell tackade årsmötesdeltagarna för visat 
engagemang och överlämnade ordet till nyvalde ordföranden Magnus 
Lindström. Denne tackade för det förtroende han fått varpå han uppvaktade de 
avgående ledamöterna med blommor.   
   
Vid protokollet  Justerat 2018-03-19 
 
Ulla Görl-Appelkvist  Morgan Thorell 
Ulla Görl-Appelkvist  Morgan Thorell 
Sekreterare   Mötesordförande 

 
 

Justerat 2018-03-20  Justerat 2018-03-20 
 

 Hanna Düring  Anna Stålkrantz 
 Hanna Düring  Anna Stålkrantz 
 Justerare   Justerare 


