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Protokoll	årsmöte	2022	
 

§ 1. Mötets öppnande 
  Ordföranden Malou Jacobsson förklarar mötet öppnat och hälsar alla välkomna. 

§ 2. Fastställande av röstlängd 
  Röstlängden fastställdes till 14 personer. 

§ 3. Val av mötesordförande 
  Till mötesordförande valdes Lotta Blomqvist. 

§ 4. Lokalklubbsstyrelsens anmälan om protokollförare 
  Marie Lind valdes till protokollförare. 

§ 5. Val av två justerare tillika rösträknare, som tillsammans med 
 mötesordföranden ska justera protokollet. 

  Peter Lind och Lotta Persson valdes till justerare tillika rösträknare. 

§ 6. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av personer 
 enligt § 7 moment 2 i stadgarna. 

  Ej aktuellt. 

§ 7. Fråga om årsmötet har blivit stadgeenligt utlyst. 
  Konstaterades att mötet blivit stadgeenligt utlyst. 

§ 8. Fastställande av dagordningen. 
  Dagordningen fastställdes. 

§ 9. Genomgång av: 
a. lokalklubbsstyrelsens verksamhetsberättelse inklusive rapport om uppfyllande av mål och 

uppdrag från föregående årsmöte. 

Ordförande läste upp rapporterna.  

b. balans- och resultaträkning. 

  Ordförande gick igenom den ekonomiska rapporten. 

c. revisorernas berättelse.  

Revisor Christer Holmström gick igenom revisorernas berättelse. 



§ 10. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om   
disposition av vinst eller förlust. 
Balans- och resultaträkning fastställdes. 

§ 11. Beslut om ansvarsfrihet för lokalklubbsstyrelsen.  
  Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för år 2021. 

 

§ 12. Genomgång av lokalklubbsstyrelsens förslag avseende: 
a. mål  

  Ordförande gick igenom mål. 

  b. rambudget för innevarande verksamhetsår samt preliminär rambudget för det 

  närmast följande verksamhetsåret, 

  Ordförande gick igenom budget.  

  c. andra ärenden samt motioner vilka lokalklubbsstyrelsen har bedömt kan ge 

  konsekvenser för verksamhet eller ekonomi. 

  Ej aktuellt. 

§ 13. Beslut i ärenden enligt punkt 12. 
  Fastställdes. 

§ 14. Val av lokalklubbsstyrelse enligt § 8 moment 1 i stadgarna 
samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning.  

  Ordförande Malou Jacobsson, omval 1 år 

  Vice ordförande Ylva Jonasson, 1 år kvar 

  Sekreterare Marie Lind, 1 år kvar 

  Kassör Carl-Erik Blomqvist, omval 2 år 

  Ledamot Susanne Nilsson, 1 år kvar 

  Ledamot Helen Svensson, omval 2 år 

  Ledamot Katarina Holmven, omval 2 år 

  Suppleant 1 Tina Snögren, fyllnadsval 1 år  

  Suppleant 2 Ann-Louise Andersson, omval 2 år 

§ 15. Val av revisorer och revisorsuppleanter enligt § 9 i 
stadgarna.  
Revisorer 

Christer Holmström, omval 1år 

Anders Jansson, omval 1 år 

Revisorssuppleanter 

Ulla Gustavsson, omval 1år 

Anneli Skatt, omval 1år 



§ 16. Val av valberedning enligt § 10 i stadgarna. 
  Jarmo Renner (sk), Kenth Augustsson, Christer Holmström 

§ 17. Beslut om omedelbar justering av punkterna 14-16. 
  Beslutades att punkterna 14-16 ska vara omedelbart justerade. 

§ 18. Beslut om lokalklubbsstyrelsens förslag i ärenden samt
 motioner som inte behandlats under punkt 13.  

  Ej aktuellt. 

§ 19. Övriga frågor för diskussion (inte beslut).  
  Inga övriga frågor togs upp. 

§ 20. Mötets avslutande.  
  Mötesordförande Lotta Blomqvist tackade för visat intresse och avslutade mötet. 
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