PROTOKOLL
Skoghalls CK Hammarö årsmöte
2019-02-21
Kl. 18:00

§1

Årsmötets öppnande.
Ordföranden öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 15 st personer deltog på
mötet.

§2

Mötets behöriga utlysande.
Mötets utlysande godkändes.

§3

Fastställande av dagordning.
Dagordningen godkändes.

§4

Val av ordförande för mötet.
Krister Lergård valdes till ordförande för mötet.

§5

Val av sekreterare för mötet.
Siv-Inger Rådström valdes till sekreterare för årsmötet.

§6

Val av 2 justerare för mötet.
Ola Thorängen och Linn Hjerpe valdes till justerare för mötet.

§7

Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse för senaste verksamhetsåret.
Verksamhetsberättelsen godkändes och läggs till handlingarna.

§8

Förvaltningsberättelsen för senaste verksamhetsåret.
Förvaltningsberättelsen godkändes. Den läggs ut på medlemssidan.

§9

Revisorernas berättelse för samma period.
Revisionsberättelsen godkändes.

§10

Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen.
Ansvarsfrihet beviljades enhälligt.

§11

Medlemsavgift 2019.
Medlemsavgift för 2019 ligger kvar 250 kr för enskild och 400 kr för familj.

§12

Fastställande av verksamhetsplan 2019.
Verksamhetsplanen fastställdes.

§13

Förslag till budget 2019.
Nya styrelsen tar fram budget för 2019.

§14

Val av ordförande för en tid av 1 år.
Siv-Inger Rådström valdes till ordförande för en tid av 1 år.

§15

Val av kassör
Jeanette Karlsson valdes till kassör

§16

Val av 4 ledamöter för 2 år.
Andreas Rundquist, Kim Wallin, Victor Lantz och Michael Wegerstedt valdes till
ledamöter för en tid av 2 år.
Jon Werme och Jeanette Elofsson har 1 år kvar.

§17

Fyllnadsval
Anna Beck valdes för en tid av ett år.

§18

Val av revisor för en tid av 1 år.
Ann-Charlotte Hall valdes till revisor för en tid av 1 år.

§19

Val av 1 st revisorssuppleant på 1 år.
Conny Hall valdes till revisorssuppleant på en tid av 1 år.

§20

Val av valberedning på 1 år.
Krister Lergård och Johnny Jern valdes till valberedning på en tid av 1 år.

§21

Årsmötets avslutning.
Ordförande avslutade årsmötet.
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