
Protokoll fört vid SSRK Gävleborgsavdelningens årsmöte, Flygstaden Söderhamn, 2011-03-06 

 

1 Fastställande av röstlängd 

  Röstlängden fastställdes. Närvarande röstberättigade: 

2 Val av ordförande för mötet 

  Till ordförande för årsmötet valdes Lena Arvidsson. 

3 Avdelningsstyrelsens anmälan om protokollförare vid mötet. 

  Avdelningsstyrelsen anmälde Kajsa Hörberg Blom som protokollförare vid mötet- 

4 Val av justerare, tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden skall justera 

 protokollet. 

  Till justerare tillika rösträknare valdes Bengt Andersson och Gunilla Jonsson. 

5 Beslut om närvaro- och yttranderätt för andra än avdelningens medlemmar 

  Beslutade årsmötet om att godkänna närvaro- och yttranderätt för icke medlem Sara 

  Nordin. 

6 Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst. 

  Årsmötet beslöt att mötet blivit stadgeenligt utlyst. 

7 Fastställande av dagordningen 

  Dagordningen fastställdes av årsmötet. 

8 Föredragning av avdelningsstyrelsens verksamhetsberättelse och årsbokslut med balans- 

och resultaträkning samt revisorernas berättelse. 

 Avdelningsstyrelsens verksamhetsberättelse föredrogs av mötesordförande 

 Lena Arvidsson.  

 Årsbokslut med balans- och resultaträkning föredrogs av Torbjörn Holmgren 

 Revisorernas berättelse lästes av en av avdelningens revisorer, Christina Jonasson- 

9 Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst 

eller förlust 

 Beslutade årsmötet att fastställa balans- och resultaträkning samt att resultatet  

 överföres i ny räkning. 

10 Avdelningsstyrelsens rapport och eventuellt förslag till beslut om de uppdrag föregående 

avdelningsmöte givit till avdelningsstyrelsen 

 Rapporterades att ingen utveckling av ungdomsverksamhet skett under året, årsmötet 

 beslutade att ge i uppdrag till avdelningsstyrelsen att utse ny ansvarig för att försöka  

 utveckla ungdomsverksamhet. 

11 Beslut om ansvarsfrihet för avdelningsstyrelsen. 

 Årsmötet beslutar att ansvarfrihet skall ges till avdelningsstyrelsen 

 



12 Presentation av och beslut om avdelningsstyrelsens förslag till  

 

 Verksamhetsplan för kommande år 

  Mötesordförande Lena Arvidsson föredrog förslag till verksamhetsplan. 

  Verksamhetsplanen fastställdes av årsmötet 

 Rambudget för kommande år 

  Torbjörn Holmgren föredrog förslag  till rambudget. 

  Rambudgeten fastställdes av årsmötet. 

 Villkor för reseersättning 

  Reseersättningen följer de statliga normerna 

13 Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter till avdelningsstyrelsen samt beslut  

 om suppleanternas tjänstgöringsordning (enligt §7) 

  Till ordförande valdes: 

  Henry Carlsson  nyval 1 år 

  Till ledamöter valdes: 

  Helena Larsson  nyval 2 år 

  Ulf Lindgren   nyval 2 år 

  Daniel Broqvist  nyval 2 år 

  Tom Lauritzen   fyllnadsval 1 år 

  Till suppleanter valdes: 

  Lina Torstensson  nyval 1 år 

  Sandy Overton  nyval 1 år 

14- Val av två revisorer och två revisorssuppleanter. 

  Till revisorer valdes valdes: 

  Torbjörn Holmgren   nyval 1 år 

  Christina Jonasson  omval 

  Till revisorssuppleanter valdes: 

  Chris Sommar   nyval 1 år 

  Christer Harmsund  nyval 1 år 

15 Val av valberedning (enligt § 9) 

  Till valberedningen valdes 

  Ingela Olsson   nyval  1 år 

  Lena Fjellstedt   nyval 2 år 

  Lena Arvidsson  fyllnadsval 1 år 

16 Beslut om omedelbar justering av punkterna 13-15. 

  Årsmötet beslutade att omedelbart justera punkterna 13-15. 

 

 



17 Ärenden som avdelningsstyrelsen hänskjutits till avdelningsmötet eller som anmält till 

 avdelningsstyrelsen (enligt § 6 mom 6) 

  Södra Hälsinglands sektions kassa och medlemmar kommer att överföras till Norra 

  Hälsingland. 

  Fastställdes av årsmötet. 

18 Övriga frågor (enligt § 6 mom 7) 

  Tom Lauritzen föreslog något sorts premieringssystem för de som arbetar aktivt inom  

  klubben.  

  Årsmötet beslutade att ge i uppdrag åt avdelningsstyrelsen att utreda frågan. 

19 Mötets avslutande 

  Ordförande Henry Carlsson tackar mötesdeltagarna för visat förtroende och intresse 

  och avslutar mötet. 

 

 

Sekreterare    Ordförande 

 

……………………………………………………………………….  ……………………………………………………………………….. 

Kajsa Hörberg Blom   Lena Arvidsson 

 

 

Justeras    Justeras 

 

………………………………………………………………………  ……………………………………………………………………………. 

Bengt Andersson    Gunilla Jonsson 

 


