Protokoll för SULVK:s årsmöte Söndagen den 19 februari
2017 på Blå vingen, Husby-Långhundra
§1. Mötets öppnande
Sulvks ordförande Anna Lundberg öppnade mötet
§2. Justering av röstlängd
37 medlemmar och 2 icke medlemmar på plats
§3. Val av ordförande för mötet
Lotta Treiberg valdes till ordförande för mötet
§4. Val av sekreterare för mötet
Robert Lönnqvist valdes att föra protokollet
§5. Val av justeringsmän
Helena Jansson och Tina Brottman valdes
§6. Beslut om närvaro och yttranderätt för andra än klubbens medlemmar.
2 personer finns med på mötet. Närvaro och yttrande gavs till dessa
§7. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst.
Mötet ansåg att så var fallet
§8. Fastställande av dagordning.
Dagordningen fastställdes. En övrig fråga gällande motioner till Svak läggs till punkt 19
§9. Styrelsens verksamhetsberättelse, årsredovisning med balans- och resultaträkning samt
revisorernas berättelse
Gicks igenom av ordförande Anna Lundberg resp kassör Barbro Saltzman.
Åsa Wennerfors läste upp revisorernas berättelse
Tillägg om ”km-får samt Conniebrickan” läggs till i verksamhetsberättelsen
§10. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om dessa uppkommen vinst eller
förlust.
Balans och resultaträkning fastställdes och klubbens vinst läggs till i ny räkning
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§11. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit till styrelsen av föregående
årsmöte
Inga särskilda uppdrag lämnades på förra årsmötet.
§12. Ansvarsfrihet för styrelsen
Mötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016
§13 A. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan.
Verksamhetsplanen godkändes
§13 B. Beslut om styrelsens förslag till rambudget.
Rambudget fastställdes
§14. Val av styrelse enligt §8 i stadgarna
Post

Namn

Val

Mandatperiod

Ordförande

Anna Lundberg

omval

2017

Ledamot/vice
ordförande

Robert Lönnquist

Ett år kvar

2016-2017

Ledamot

Birgitta Ulväng

Ett år kvar

2016-2017

Ledamot

Leif Johansson

Ett år kvar

2016-2017

Ledamot

Ylva Sundgren Wallin

omval

2017-2018

Ledamot

Pia Båvegård

nyval

2017-2018

Ledamot

Eva Karlsson

nyval

2017-2018

Suppleant

Anna-Maria Styf

omval

2017

Suppleant

Elin Esperi

nyval

2017

Suppleanternas tjänstgörningsordning är följande:
1. Anna-Maria Styf 2.Elin Esperi
§15. Eventuella övriga val
Inga för dagen
§16. Val av revisorer och revisorssuppleanter enligt § 9 i stadgarna
Till ordinarie valdes Åsa Wennerfors och Carina Carrol på 1år
Till suppleanter valdes Anna Buckard och Ann Björkenius på 1år
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§17. Val av valberedning enligt § 10
Till valberedning valdes Ulf Carlsson som sammankallande på 2år.
Liselotte Johansson och Karin Olsson har båda ett år kvar.
§18. Beslut om omedelbar justering av punkterna 13-16
Mötet beslutade att omedelbart justera punkt 13-16
§19. Övriga ärenden
-Motioner till Svak gicks igenom.
Mötet instämmer i Svaks styrelses yttrande i samtliga motioner förutom en.
Motionen gällande valberednings medverkan på styrelsemöten diskuterades. Styrelsen samt
delegaterna till Svaks årsmöte får uppdraget att bevaka/sätta sig in i frågan.
-Till delegater till Svaks årsmöte utsågs Robert Lönnqvist, Jeanette Zetterberg, Pia Båvegård och
Barbro Saltzman.
§20. Mötets avslutande
Lotta tackade för ett bra årsmöte och avslutade mötet.

______________________________

___________________________

Ordförande: Lotta Treiberg

Sekreterare: Robert Lönnqvist

______________________________

_____________________________

Justerare: Helena Jansson

Justerare: Tina Brottman
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Prisutdelning och avtackning:
Cima-staven delades ut till: Maria Enfelt med Yin Yin
Brassekannan delades ut till: Lena Brundin med Kajsa-Kavat
Siancupen delades ut till: Anna Buckard med Debbie
Balderstaven delades ut till: Björn Mattsson med Axel
Vim-skölden delades ut till: Pia Båvegård med Min
Lokeskålen delades ut till: Ulf Carlsson med Xina
Conniebrickan delades ut till: Anna Buckard med Bess
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