
Årsmötesprotokoll för SPHK Gävle Dala På Koppången den 28 mars 2015 
 
§1 Mötets öppnande      Malin Sundin hälsar alla välkomna och förklarar årsmötet    
                                         öppnat.  
 
§2 Val av mötes-             Årsmötet beslutar att välja Helen Ouchterlony till mötes- 
     ordförande                 ordförande. 
 
§3 Val av mötes-             Årsmötet beslutar att välja Ann Tigerstrand till mötes- 
     sekreterare                 sekreterare. 
 
§4 Val av justerare         Årsmötet beslutar att välja Peter Tigerstrand och Malin 
 tillika rösträknare          Sundin till justerare tillika rösträknare. 
 
§5 Röstlängden              Röstlängden fastställdes till 13 medlemmar. 
     Fastställds 
 
§6 Frågan om mötets     Årsmötet beslutar att mötet blivit behörigt utlyst och medlemmarna 
     behöriga utlysning    stadgeenligt kallade. 
 
§7 Dagordningen            Dagordningen föredrogs.  
     Fastställs 
 
§8 Behandling av            Malin Sundin läser upp verksamhetsberättelsen som godkändes. 
       styrelsens 
verksamhetsberättelse  
 
§9 Årsbokslut med         Ulf Jönsson redovisar balans, resultaträkningen och revisorernas  
balans och resultat-       berättelse för 2014, resultatet har i år blivit negativt pga. stora  
räkning redovisas          kostnader för PM i Orsa, bidrag har sökts i förlustfonden.  
samt revisorernas          Önskemål framkommer från medlemmarna att budget/    
                                         redovisning ska spaltas upp tydligare. Resultatrapport är idag  
                                         svår att tolka. Förlust överförs till nästa år. 
                                         Balans och resultat räkning fastställs. 
 
§10 Frågan om                Årsmötet beslutar att bevilja styrelsens ansvarsfrihet för 
ansvarsfrihet för             verksamhetsåret 2014. 
styrelsen 
 
§11 a)Styrelsen förslag  Förslag till verksamhetsplan godkänns. 
till verksamhetsplan  
för kommande år    
 
§11 b)Beslut om              Ramförslag till budget läggs upp under mötet: 
styrelsens förslag till      Utställning Bollnäs int.+30 000kr utg.-23 000kr vinst 7 000kr. 
budget.                             Arbetshelg int +0kr  
                                          Vandring int + 0kr 
                                          PM int. 42 000kr utg. -30 000kr vinst 12 000/ 2= vinst 6 000kr. 
                                          Fäboddraget utg.-3 000kr. 
                                            
                                                 
 
 
 
 



§12 Val av styrelsefunktionärer 
 
Val av ordförande          Malin Sundin valdes till ordförande på 1 år omval 
  
Val av ordinarie              Ann Tigerstrand 2 år omval 
Ledamöter                      Michael Berglöf kvarstår 1 år 
                                         Krister Mattsson 1 år fyllnadsval 
                                         Kim Cerny 2 år omval 
 
 
Val av suppleanter        Jessica Cerny 2 år omval 
                                        Peter Tigerstrand 1 år fyllnadsval 
Val av revisorer             Lena Lindberg 2 år  
                                        Revisor nr 2 vakant 
 
Val av revisors-              Erik Sundin 1 år  
Suppleanter                    Revisor supp.nr 2 vakant 
 
Val av valberedning       Monika Berglöf sammankallande 
                                         Elin Mattsson 
 
Val av ungdoms-            Monika Berglöf 
Ansvariga                        Lena Lindberg 
 
§13 Omedelbar                Paragraf 12 val av styrelsefunktionärer justerades. 
       Justering 
 
§14 Motioner                    Inga motioner har inkommit 
 
§15 Övriga ärenden          
 
 
§16 Avslutning                   Mötets ordförande Helen Ouchterlony tackar för visat intresse 
                                             och förklarar mötet avslutat. 
 
 
Mötets sekreterare 
 
……………………………….                            
Ann Tigerstrand                                             
 
Justerare                                                          Justerare 
 
……………………………….                             …………………………………. 
Peter Tigerstrand                                              Malin Sundin 
                                                        
 

 
 


