
 

 

  

1. Mötet öppnas  

Ordförande Mikael Hjort öppnade mötet 15.05 

2. Mötets utlysning  

Enligt stadgarna 

3. Fastställande av röstlängd  

33 röstberättiga medlemmar närvarande 

4. Val av två justerare, tillika rösträknare  

Monica Gahlin samt Bo Blomkvist valdes. 

5. Styrelsens val av sekreterare för årsmötet  

Håkan Sjödin.  

6. Val av ordförande att leda årsmötet  

Till ordförande valdes Robert Carlsson. 

7. Fastställande av dagordning  

Fastställdes av mötet. 

8. Genomgång av verksamhetsberättelse samt resultat- och 

balansräkning för 2019  

Verksamhetsberättelsen gick igenom sida för sida. Resultat och 

balansräkning presenterades. Fråga uppkom om minus resultatet för 

år 2019 och besvarades med att klubben fick en sen faktura från 

studiefrämjandet som relaterar till kostnader som uppstod 2018.  

 

 

 



9. Revisorernas berättelse för 2019  

Revisorerna hade inga anmärkningar men kommenterade att det 

finns förbättringar att göra inom redovisningen för att förenkla 

uppföljningen. 

10. Fastställande av resultat- och balansräkning för 2019  

Fastställdes. 

11. Beslut om styrelsens ansvarsfrihet  

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019 

 

12. Genomgång av styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för 2020.  

Förslagen godkändes. 

13. Fastställande av verksamhetsplan och budget för 2020.  

Plan och budget fastställdes. 

14. Fastställande av klubbavgift för 2021.  

Det beslutades att avgiften ska vara oförändrad med reservation att vi ökar i de fall 

distriktet eller Centrala SBK ökar avgiften. 

15. Val av ordförande i styrelsen, 1 år  

Maria Gabrielsson valdes. 

16. Val av vice ordförande, Fyllnadsval 1 år  

Linda Pentillä valdes 

17. Val av sekreterare i styrelsen, Fyllnadsval 1 år  

Elin Näslund valdes 

18. Val av kassör i styrelsen, Omval 2 år  

Kerstin Ek omvaldes 

19. Val av 2 ledamöter i styrelsen, 2 år  

Annica Carlsson samt Viveca Eriksson valdes. 

20. Val av 1 suppleant i styrelsen, omval 2 år  

Ulrika Dahlström valdes. 

21. Val av 1 revisor sk, 1 revisor och 1 revisor suppleant för 1 år  

Pernilla Lövström sk, Cecilia Mårtensson revisor suppleant. 



22. Val av valberedning  

Siri Myhre sk, Marie Johansson, Mikael Hjort. 

23. Val av ombud till distriktet eller uppdrag till styrelsen att utse dessa  

Styrelsen fick uppdraget. 

24. Beslut om omedelbar justering av genomförda val  

Justerades med ja..  

25. Inkomna motioner  

Inga. 

26. Övriga frågor  

Inga. 

27. Mötet avslutas  

Av Robert Carlsson 15.45 

 


