
 

Protokoll för SVK/Västerbottens årsmöte 2019-02-17 

1 Justering av röstlängd 

Enbart medlemmar får rösta. Årsmötet beslutade att justering av röstlängd sker vid behov. 

2 Val av ordförande för mötet 

Årsmötet valde Lennart Andersson till mötesordförande. 

3 Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet 

Årsmötet valde Svante Morén till mötessekreterare. 

4 Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare, att jämte 
ordförande justera protokollet 

Till justeringspersoner valde årsmötet Peter Nilsson och Ulf Granberg. 

5 Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av avdelningens 
medlemmar 

Beslutades att samtliga närvarande hade yttranderätt. 

6 Årsmötets behöriga utlysande 

Personligt brev skickades 2019-02-25. Annonsering har även skett på hemsidan och Facebook 2019-
02-23. Årsmötet ansåg att mötet varit behörigt utlyst. 

7 Dagordningens fastställande 

Dagordningen föredrogs av Lennart Andersson. Årsmötet godkände dagordningen. 

8 Styrelsens verksamhetsberättelse med resultat- och 
balansräkning samt revisorernas berättelse 

Lennart Andersson föredrog styrelsens verksamhetsberättelse. 

Anders Nordwall redogjorde för balans- och resultaträkningen. Resultatet blev cirka 6 100 kronor, 
något bättre än budgeterat. 

Gunhild Björne föredrog revisorernas berättelse. Det är en bred verksamhet, där det händer mycket, 
i en förening med stor geografisk spridning. Revisorerna tillstyrkte ansvarsfrihet för styrelsen. 

Årsmötet godkände styrelsens årsredovisning. 

9 Fastställande av resultat- och balansräkningar samt beslut om 

enligt dessa uppkommen vinst eller förlust 

Årsmötet fastställde resultat- och balansräkning samt styrelsens förslag till resultatdisposition. 
Resultatet för 2018 förs över i ny räkning till 2019. 



10 Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit till 
styrelsen 

Inga övriga uppdrag förutom verksamhetsplanen förelåg från årsmötet 2018. 

11 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 

Årsmötet beslutade ge styrelsen ansvarsfrihet för 2018. 

12 Verksamhetsplan, rambudget och avgifter 

a) Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan 

Linda Lund föredrog styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2019. Förslaget är att försök få 
aktiviteter jämnt fördelade över året, samt fördelat över hela lokalavdelningens geografiska område. 

Lördag 15 juni föreslogs för trivseldagen. 

Beslutades godkänna verksamhetsplanen. 

b) Beslut om styrelsens förslag till budget 

Anders Nordwall föredrog styrelsens förslag till budget 2019. 

Beslutades godkänna styrelsens förslag till budget. 

c) Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår 

Beslutades att avgifterna inte ändras för 2019. 

13 Val av ordförande ordinarie ledamöter och suppleanter i 
styrelsen enligt § 7, samt beslut om suppleanternas tjänst-
göringsordning 

Beslutades att SVK/Västerbotten behåller samma fördelning som tidigare år, dvs 1 ordförande, 6 
ledamöter och 4 suppleanter. Samtliga suppleanter kallas alltid till samtliga styrelsemöten. 

Beslutades att till ordförande välja Lennart Andersson (omval) till 2020. 

Beslutades att välja följande ledamöter: 

Ledamot Svante Morén  Omval, till 2021 
Ledamot Claes-Göran Nordlund Omval, till 2021 
Ledamot Anders Nordwall Omval, till 2021 
Ledamot Erik Lund  Vald till 2020 
Ledamot Lilian Westerlund Vald till 2020 
Ledamot Ulla-Rut Persson Vald till 2020 

Beslutades att välja följande suppleanter: 

Suppleant Karolina Fransson Omval, 1 år till 2020 
Suppleant Anders Kandelin Omval, 1 år till 2020 
Suppleant Sofia Sjödin  Omval, 1 år till 2020 
Suppleant Ulf Granberg  Nyval, 1 år till 2020 

14 Val av revisorer och revisorssuppleanter enligt § 8 

Beslutades att till revisorer och suppleanter välja: 

Revisor Gunhild Björne (smk, omval) Suppleant Maria Ericsson (omval) 
Revisor Jonas Sandström (omval) Suppleant Sören Långström (omval) 



15 Val av valberedning enligt § 9 

Beslutades att till valberedning välja: 

Anna Björk (smk)  Omval 
Kristina Sandin  Omval 
Eva Siewertz   Nyval 

16 Omedelbar justering 

Beslutades om omedelbar justering av § 13 - § 15. 

17 Övriga ärenden 

a) Regelremissen 

Styrelsen arbetar med ett remissvar, som ska vara regelgruppen tillhanda 2019-03-15. Ytterligare ett 
styrelsemöte kommer att hållas innan remissvaret skickas in. 

Årsmötet föregicks av föredrag/diskussion om bland annat regelremissen. Framförallt UT/AT 
diskuterades. 

Beslutades att synpunkter mejlas in till lokalavdelningens sekreterare inför det kommande 
styrelsemötet. 

18 Avtackning 

Magnus Eriksson avtackades för sitt arbete i lokalavdelningens styrelse. 

19 Mötets avslutande 

Lennart Andersson tackade alla klubbmedlemmar, domare och funktionärer för allt arbete och allt 
engagemang under det gångna året och förklarade mötet avslutat. 

 

Sikeå 2019-02-17 

Ordförande  Justerare  Justerare 

 

 

_________________ _________________ _________________ 
Lennart Andersson Peter Nilsson  Ulf Granberg 


