Protokoll från årsmöte i SPHKs Distrikt Mälardalen
2014-01-11 Herrfallet
1 Justering av röstlängden
Röstlängden fastställdes till 12 medlemmar.
2 Val av ordförande för årsmötet
Per-Inge Johansson från SKKs föreningskommitté valdes till
mötesordförande.
3 Styrelsens anmälan av protokollförare vid mötet
Styrelsen anmälde Hélène Ouchterlony som protokollförare.
4 Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, som tillsammans med
mötesordföranden skall justera protokollet
Charlotta Ludvigsson och Ann-Sofi Fog-Pedersen valdes till justeringsmän.
5 Beslut om eventuell närvaro- och yttranderätt
Beslutades att samtliga närvarande hade yttranderätt.
6 Fråga om medlemmarna blivit stadgeenligt kallade
Mötet fann att kallelse skett enligt stadgarna.
7 Fastställande av dagordningen
Dagordningen fastställdes.
8 Styrelsens verksamhetsberättelse, årsbokslut med balans- och
resultaträkning samt revisorernas berättelse
Verksamhetsberättelsen upplästes, årsbokslut presenterades och
revisorernas berättelse upplästes.
9 Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa
uppkommen vinst eller förlust
Balans- och resultaträkning fastställdes och årets förlust på 3500 kr
beslutades överföras i ny räkning.
10 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013.
11 a. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan

Verksamhetsplanen presenterades och beslutades att styrelsen ska följa den. Flera
aktiviteter välkomnas.
b. Beslut om styrelsens förslag till budget
Beslutades att styrelsen ska följa sitt förslag till budget.
12 Val av ordförande på 1 år
Till ordförande valdes Petra Dalenklint.
13 Val av 2 Styrelseledamöter på 2år
Till styrelseledamöter valdes Anders Ryttinger och Ann Kosik.
14 Val av 1 suppleant på 2år
Till suppleant på 2 år valdes Jo-Anne Norén, 1:a suppleant.
15 Val av 1 suppleant på 1år
Till suppleant på 1 år valdes Lars Jämtsved, 2:a suppleant.
16 Val av 2 revisorer på 1 år
Till revisorer valdes Frank Ouchterlony och Hélène Ouchterlony.
17 Val av 2 revisorssuppleanter på 1år
Till 2 revisorssuppleanter valdes Thomas Dahl och Pernilla Gereflod.
18 Val av 2 personer till valberedningen på 1år
Till valberedning valdes Charlotta Ludvigsson och Helene Larsson.
19 Beslut om omedelbar justering av punkterna 12-19
Punkterna 12-19 justerades omedelbart.
20 Motioner
Inga motioner hade inkommit till mötet.
21 Övriga frågor
Inga övriga frågor ställdes.
22 Mötet avslutas
Mötet avslutades av tillträdande ordförande.

Per-Inge Johansson, mötesordf.

Hélène Ouchterlony, mötesssekr.

Justeras:

Ann-Sofi Fog-Pedersen

Charlotta Ludwigsson

