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 ordinarie avdelningsmöte 20220312 

Protokoll 

Ordinarie Avdelningsmöte  Sammanträdesdatum              
 Plats: Digitalt möte via ZOOM   2022-03-12 

  

Närvarande:  17 medlemmar   §1 - §22  1/4 

 
1. Mötet öppnas 

Ordförande Maria Cedersmyg hälsade alla varmt välkomna och öppnade mötet. 

Hans-Olof Lydén gick igenom hur mötet ska genomföras rent tekniskt. 

 

2. Fastställande av röstlängd 

Närvaroförteckning innehållande 17 medlemmar varav 17 röstberättigade fastställdes 

som röstlängd. 

 

3. Val av mötesordförande 

Valberedningen lade fram Hans Olofsson som förslag till mötesordförande. Mötet 

valde Hans Olofsson som mötesordförande. 

 

4. Anmälan om mötessekreterare 

Avdelningsstyrelsens anmälan om protokollförare vid mötet blev Anna Stålkrantz. 

 

5. Val av två justerare och 2 rösträknare, att tillsammans med mötesordförande ju-

stera protokollet  

Mötet valde Hans-Olof Lydén och Ammis Fälth att utöver mötesordförande justera 

protokollet och Ammis Fälth och Anna Tellner som rösträknare. 

 

6. Beslut om närvaro- och yttranderätt för andra än avdelningens medlemmar. 

Mötet konstaterade att alla församlade var medlemmar i SSRK Småland. 

 

7. Har mötet blivit stadgeenligt utlyst? 

Avdelningsmötet konstaterade att mötet blivit stadgeenligt utlyst. Detta har gjorts i 

Apportören, SSRK Smålands facebooksida samt SSRK Smålands hemsida. 

 

8. Fastställande av dagordning 

Dagordning som bifogats avdelningsmöteshandlingarna fastställdes 

9. Föredragning av  

a. Styrelsens verksamhetsberättelse 

Maria Cedersmyg föredrog verksamhetsberättelse för 2021 för SSRK Små-

land. 

b. Årsbokslut med balans-och resultaträkning 

Gunilla Skogh redogjorde kortfattat för balans- och resultaträkningen 2021 
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c. Revisorernas berättelse 

Hans Olofsson redogjorde för revisorernas berättelse som lades till handling-

arna. 

    

10. Fastställande av  

a. Balans-och resultaträkning 

Avdelningsmötet beslutade 

att fastställa bokslutet med balans- och resultaträkning  

b. Beslut om uppkommit resultat 

Avdelningsmötet beslutade 

att föregående års överskott fastställs samt överförs i ny räkning. 

 

11. Rapport om ärende till styrelsen från föregående årsmöte 

Inget på denna punkt. 

 

12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 

Mötet beslutade på förslag av revisorerna att ge avdelningsstyrelsen ansvarsfrihet för 

den tid revisionen omfattar. 

 

13.  Motioner från medlemmar 

Inga motioner inkommit från medlemmar. 

 

14. Förslag till och beslut om  

a. Verksamhetsplan för 2022 

Maria Cedersmyg redogjorde för verksamhetsplan för 2022. Vi hoppas på 

många nya medlemmar och lägger lite mer tyngdpunkt på detta. Ammis Fälth 

har som förslag att fråga våra medlemmar vad man önskar för aktiviteter ge-

nom att vi lägger ut på fb/vår hemsida en fråga och där man då kan fylla i vad 

man som medlem önskar/vill. Detta blir uppgift för styrelsen att jobba vidare 

med.  

Avdelningsmötet beslutade anta uppgjort förslag till verksamhetsplan för     

      2022. 

b. Budget för 2022 

Maria Cedersmyg redogjorde för budget för respektive verksamhetsområde. 

Hans Olofsson ger som förslag att använda överskott att gå tillbaka till framför 

allt nya medlemmar/nybörjare och att kanske då reducera avgifter för vissa ak-

tiviteter. Viktigt att också tänka på det som arrangeras att det blir spridda 

platser i Småland, avdelningen är stor och det är långa resor. Fler förslag kom-

mer under mötet från deltagare att man kan arrangera träning på olika platser i 

Småland. 
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    Avdelningsmötet beslutade anta uppgjort förslag budget för 2022 samt att  

    jobba vidare med de förslag som lades fram gällande att använda överskott till  

     att det gynnar nybörjare. 

c. Villkor för reseersättning till avdelningens funktionärer 

Maria informerade om SKK centralt har beslutat att höja sin reseersättning och 

rekommenderar övriga att göra detta också. Detta innebär mer arbete för kas-

sör men HS arbetar med att hitta en lösning centralt. Styrelsen rekommenderar 

som förslag till avdelningsmötet att besluta om att höja reseersättningen till 31 

kr/mil. Diskussion på årsmötet för att det finns risk för att avdelningarna kan 

komma och besluta om olika reseersättningsnivåer.  

Förslag från avdelningsmötet är att ge styrelsen mandat att höja resersätt-

ningen i enlighet med HS rekommendationer samt bevaka hur andra avdel-

ningar sätter sin nivå och därefter betala ut den nya reseersättningen från 1 juli 

Styrelsen drar tillbaks sitt förslag på att avdelningsmötet ska bestämma i frå-

gan.  

Avdelningsmötet beslutade att:  ge styrelsen mandat att sätta lämplig nivå på 

reseersättningen efter att ha kontroll av vad HS rekommenderar samt bevaka 

hur andra avdelningar sätter sin nivå.  

 

15. Val av ordförande i avdelningsstyrelsen 

Maria Cedersmyg omvaldes som ordförande i avdelningsstyrelsen för 1 år 

 

16. Val av ordinarie ledamöter i styrelsen 

Som ordinarie ledamöter i avdelningsstyrelsen valdes 

Anna Stålkrantz omval 2 år  

Inger Andersson  omval 2 år 

Theresé Stråle nyval 2 år 

Lina Axelsson  fyllnadsval 1 år (ersätter Sara Djurstedt) 

 

17. Val av suppleanter samt beslut om deras tjänstgöringsordning 

Som styrelsesuppleanter valdes  

Suppleant 1. Eva Masthagen nyval 1 år 

Suppleant 2. Sara Djurstedt nyval 1 år 

 

18. Val av två revisorer samt två revisorssuppleanter 

Till ordinarie revisorer valdes  

Hans Olofsson  omval 1 år 

Cecilia Jonsson omval 1 år 

Till revisorssuppleanter valdes  

Camilla Björklund  omval 1 år  

            Chatarina Gill omval 1 år  
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19. Val av valberedning varav en sammankallande 

Som valberedning utsågs    

Anna Tellner nyval 1 år, sammankallande  

Saknas förslag på ytterligare en i valberedning som väljs på två år då ingen som ville  

           detta nyval. 

Ingela Karlsson, har ett år kvar   

Beslut: Avdelningsmötet beslutade att delegera till valberedningen tillsammans med 

styrelsen att hitta en till person till valberedningen som då väljs på 2 år.  

  

20. Beslut om omedelbar justering av §§ 15-19 

Paragraferna 15-19 förklarades omedelbart justerade. 

 

21. Övriga frågor 

utvecklingskommitté – Maria berättar om hur styrelsen funderat kring frågan om att 

utveckla idén om utvecklingskommitté som kan få i uppdrag att ta reda på av med-

lemmar om vad man önskar framåt och hur vi kan utveckla SSRK Småland. Spontant 

från avdelningsmötet är att detta är en bra idé och ett bra sätt att också komma in i 

verksamheten lite mer och även leda till ett större engagemang hos medlemmar.   

Styrelsen får i uppdrag från avdelningsmötet att fortsätter att jobba vidare med detta.  

 

22. Mötet avslutas 

Mötesordförande Hans Olofsson tackar för deltagandet. Mötet avslutades med att 

Ordförande Maria Cedersmyg avtackar Gunilla Skogh och Kent Samuelsson som av-

går i styrelsen. Maria tackar även de adjungerade och revisorerna samt andra som va-

rit engagerade i olika aktiviteter för det fina arbete man gjort under året. Maria tackar 

för deltagandet och avslutar mötet. 

 

Vid protokollet 2022-03-12  Justerat 2022-03-16 

 

 

Anna Stålkrantz     Hans-Olof Lydén   

Sekreterare       Justerare 

 

  

 

Justerat 2022-03-13     2022-03-12 

 

  

 Ammis Fälth    Hans Olofsson 

Justerare       Mötesordförande 
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 ordinarie avdelningsmöte 20220312 


Protokoll 


Ordinarie Avdelningsmöte  Sammanträdesdatum              
 Plats: Digitalt möte via ZOOM   2022-03-12 


  


Närvarande:  17 medlemmar   §1 - §22  1/4 


 
1. Mötet öppnas 


Ordförande Maria Cedersmyg hälsade alla varmt välkomna och öppnade mötet. 


Hans-Olof Lydén gick igenom hur mötet ska genomföras rent tekniskt. 


 


2. Fastställande av röstlängd 


Närvaroförteckning innehållande 17 medlemmar varav 17 röstberättigade fastställdes 


som röstlängd. 


 


3. Val av mötesordförande 


Valberedningen lade fram Hans Olofsson som förslag till mötesordförande. Mötet 


valde Hans Olofsson som mötesordförande. 


 


4. Anmälan om mötessekreterare 


Avdelningsstyrelsens anmälan om protokollförare vid mötet blev Anna Stålkrantz. 


 


5. Val av två justerare och 2 rösträknare, att tillsammans med mötesordförande ju-


stera protokollet  


Mötet valde Hans-Olof Lydén och Ammis Fälth att utöver mötesordförande justera 


protokollet och Ammis Fälth och Anna Tellner som rösträknare. 


 


6. Beslut om närvaro- och yttranderätt för andra än avdelningens medlemmar. 


Mötet konstaterade att alla församlade var medlemmar i SSRK Småland. 


 


7. Har mötet blivit stadgeenligt utlyst? 


Avdelningsmötet konstaterade att mötet blivit stadgeenligt utlyst. Detta har gjorts i 


Apportören, SSRK Smålands facebooksida samt SSRK Smålands hemsida. 


 


8. Fastställande av dagordning 


Dagordning som bifogats avdelningsmöteshandlingarna fastställdes 


9. Föredragning av  


a. Styrelsens verksamhetsberättelse 


Maria Cedersmyg föredrog verksamhetsberättelse för 2021 för SSRK Små-


land. 


b. Årsbokslut med balans-och resultaträkning 


Gunilla Skogh redogjorde kortfattat för balans- och resultaträkningen 2021 
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c. Revisorernas berättelse 


Hans Olofsson redogjorde för revisorernas berättelse som lades till handling-


arna. 


    


10. Fastställande av  


a. Balans-och resultaträkning 


Avdelningsmötet beslutade 


att fastställa bokslutet med balans- och resultaträkning  


b. Beslut om uppkommit resultat 


Avdelningsmötet beslutade 


att föregående års överskott fastställs samt överförs i ny räkning. 


 


11. Rapport om ärende till styrelsen från föregående årsmöte 


Inget på denna punkt. 


 


12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 


Mötet beslutade på förslag av revisorerna att ge avdelningsstyrelsen ansvarsfrihet för 


den tid revisionen omfattar. 


 


13.  Motioner från medlemmar 


Inga motioner inkommit från medlemmar. 


 


14. Förslag till och beslut om  


a. Verksamhetsplan för 2022 


Maria Cedersmyg redogjorde för verksamhetsplan för 2022. Vi hoppas på 


många nya medlemmar och lägger lite mer tyngdpunkt på detta. Ammis Fälth 


har som förslag att fråga våra medlemmar vad man önskar för aktiviteter ge-


nom att vi lägger ut på fb/vår hemsida en fråga och där man då kan fylla i vad 


man som medlem önskar/vill. Detta blir uppgift för styrelsen att jobba vidare 


med.  


Avdelningsmötet beslutade anta uppgjort förslag till verksamhetsplan för     


      2022. 


b. Budget för 2022 


Maria Cedersmyg redogjorde för budget för respektive verksamhetsområde. 


Hans Olofsson ger som förslag att använda överskott att gå tillbaka till framför 


allt nya medlemmar/nybörjare och att kanske då reducera avgifter för vissa ak-


tiviteter. Viktigt att också tänka på det som arrangeras att det blir spridda 


platser i Småland, avdelningen är stor och det är långa resor. Fler förslag kom-


mer under mötet från deltagare att man kan arrangera träning på olika platser i 


Småland. 
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    Avdelningsmötet beslutade anta uppgjort förslag budget för 2022 samt att  


    jobba vidare med de förslag som lades fram gällande att använda överskott till  


     att det gynnar nybörjare. 


c. Villkor för reseersättning till avdelningens funktionärer 


Maria informerade om SKK centralt har beslutat att höja sin reseersättning och 


rekommenderar övriga att göra detta också. Detta innebär mer arbete för kas-


sör men HS arbetar med att hitta en lösning centralt. Styrelsen rekommenderar 


som förslag till avdelningsmötet att besluta om att höja reseersättningen till 31 


kr/mil. Diskussion på årsmötet för att det finns risk för att avdelningarna kan 


komma och besluta om olika reseersättningsnivåer.  


Förslag från avdelningsmötet är att ge styrelsen mandat att höja resersätt-


ningen i enlighet med HS rekommendationer samt bevaka hur andra avdel-


ningar sätter sin nivå och därefter betala ut den nya reseersättningen från 1 juli 


Styrelsen drar tillbaks sitt förslag på att avdelningsmötet ska bestämma i frå-


gan.  


Avdelningsmötet beslutade att:  ge styrelsen mandat att sätta lämplig nivå på 


reseersättningen efter att ha kontroll av vad HS rekommenderar samt bevaka 


hur andra avdelningar sätter sin nivå.  


 


15. Val av ordförande i avdelningsstyrelsen 


Maria Cedersmyg omvaldes som ordförande i avdelningsstyrelsen för 1 år 


 


16. Val av ordinarie ledamöter i styrelsen 


Som ordinarie ledamöter i avdelningsstyrelsen valdes 


Anna Stålkrantz omval 2 år  


Inger Andersson  omval 2 år 


Theresé Stråle nyval 2 år 


Lina Axelsson  fyllnadsval 1 år (ersätter Sara Djurstedt) 


 


17. Val av suppleanter samt beslut om deras tjänstgöringsordning 


Som styrelsesuppleanter valdes  


Suppleant 1. Eva Masthagen nyval 1 år 


Suppleant 2. Sara Djurstedt nyval 1 år 


 


18. Val av två revisorer samt två revisorssuppleanter 


Till ordinarie revisorer valdes  


Hans Olofsson  omval 1 år 


Cecilia Jonsson omval 1 år 


Till revisorssuppleanter valdes  


Camilla Björklund  omval 1 år  


            Chatarina Gill omval 1 år  
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19. Val av valberedning varav en sammankallande 


Som valberedning utsågs    


Anna Tellner nyval 1 år, sammankallande  


Saknas förslag på ytterligare en i valberedning som väljs på två år då ingen som ville  


           detta nyval. 


Ingela Karlsson, har ett år kvar   


Beslut: Avdelningsmötet beslutade att delegera till valberedningen tillsammans med 


styrelsen att hitta en till person till valberedningen som då väljs på 2 år.  


  


20. Beslut om omedelbar justering av §§ 15-19 


Paragraferna 15-19 förklarades omedelbart justerade. 


 


21. Övriga frågor 


utvecklingskommitté – Maria berättar om hur styrelsen funderat kring frågan om att 


utveckla idén om utvecklingskommitté som kan få i uppdrag att ta reda på av med-


lemmar om vad man önskar framåt och hur vi kan utveckla SSRK Småland. Spontant 


från avdelningsmötet är att detta är en bra idé och ett bra sätt att också komma in i 


verksamheten lite mer och även leda till ett större engagemang hos medlemmar.   


Styrelsen får i uppdrag från avdelningsmötet att fortsätter att jobba vidare med detta.  


 


22. Mötet avslutas 


Mötesordförande Hans Olofsson tackar för deltagandet. Mötet avslutades med att 


Ordförande Maria Cedersmyg avtackar Gunilla Skogh och Kent Samuelsson som av-


går i styrelsen. Maria tackar även de adjungerade och revisorerna samt andra som va-


rit engagerade i olika aktiviteter för det fina arbete man gjort under året. Maria tackar 


för deltagandet och avslutar mötet. 


 


Vid protokollet 2022-03-12  Justerat 2022-03-16 


 


 


Anna Stålkrantz     Hans-Olof Lydén   


Sekreterare       Justerare 


 


  


 


Justerat 2022-03-13     2022-03-12 


 


  


 Ammis Fälth    Hans Olofsson 


Justerare       Mötesordförande 
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