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Protokoll till årsmöte med SRSK:s lokalområde Riesen i Väst  

söndagen den 25 februari 2017 kl 15.00, på Tånga Hed, Vårgårda. 
  

     
 
 
 § 1 Mötets öppnande 
 
Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 
 
  
§ 2 Fastställande av röstlängd 
 
19 st plus två icke medlemmar 
  
§ 3 Val av mötesordförande 
 
Lotta Blomqvisst 
  
§ 4            Styrelsens anmälan om protokollförare 
 
Sittande, Elin Carlsson 
 
§ 5                   Val av två justerare, tillika rösträknare, att jämte mötesordförande 

justeraprotokollet. 
 
Helèn Aasa och Susanne Nilsson 
 
§ 6 Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av personer enligt § 7 mom. 2. 
 
Godkänns 
                     
§7 Fråga om årsmötet har blivit stadgeenligt utlyst 
 
Ja 
                         
§ 8 Fastställande av dagordningen 
 
Godkänns 
                         
§ 9 Genomgång av: 

a. Styrelsens verksamhetsberättelse inklusive rapport om uppfyllande av mål och 
uppdrag från föregående årsmöte. 

 
Ordförande Peter Lind läser högt för årsmötets deltagare. 

 
                       b     Balans- och resultaträkning  
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Kassör Carl Eric Blomqvisst redovisar för årsmötet. 
                               

c     Revisorernas berättelse. 
 
Krister Holmström läser upp berättelse. 
Revisorerna 2017 önskar en inventeringslista gällande Rivs material och träningsredskap till 
kommande årsmöte. 
  

        
§ 10 Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om disposition  
                        av vinst eller förlust  
Godkänns  
 
§ 11 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 
 
Årsmötet ger styrelsen ansvarsfrihet. 
                        
§ 12 Genomgång av styrelsens förslag avseende: 

a mål 
 Peter Lind läser upp mål för 2018. 
 
b rambudget för innevarande verksamhetsår samt preliminär rambudget för det 
närmast följande verksamhetsåret 
 Kassör Carl Eric Blomqvist läser upp 

 
c andra ärenden samt motioner vilka styrelsen har bedömt kan ge konsekvenser 
för verksamhet eller ekonomi 
Finns inga.  
 

§ 13 Beslut i ärenden enligt punkt 12 
 Godkänns 
                         
§ 14 Val av styrelse enligt § 8 mom.1 samt beslut om suppleanternas 
 tjänstgöringsordning  (se bilaga 1) 
Årsmötet godkänner valberedningens förslag. Se bilaga 1. Och tillägger Susanne Nilsson som ny 2 e 
suppleant på 2 år. 
                       
§ 15 Val av revisorer och revisorsuppleant enligt § 9 (se bilaga 1) 
 
Årsmötet godkänner valberedningens förslag (se bilaga 1) 
 
§ 16 Val av valberedning. 
 
Årsmötet väljer Peter Lind som sammankallande på 1år och Helén Aasa på 2 år. Lena- Jansson 1år 
kvar. 
 
                        
§ 17 Beslut om omedelbar justering av punkterna 14-16 
Beslutas. Se bilaga 2. 
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§ 18 Beslut om styrelsens förslag i ärenden samt motioner som inte behandlats 
 under punkt 12 
Finns inga. 
                         
§ 19 Mötets avslutande 
Mötesordförande tackar samtliga deltagare och avslutar mötet. 
 
 
Lotta Blomqvist/ mötesordförande                  Elin Carlsson/ sekreterare 
…………………………………………..            ……………………………………………… 
 
Helene Aasa/justerare                                       Susanne Nilsson 
…………………………………………..           ……………………………………………….. 
  
 
 
 
 
 
 


