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Protokoll, Årsmöte 2009 Svaide/Roma SOK 
 
Sammanträdesdata 
Tid: 2009-02-15  

Plats: Svaidestugan  

Närvarande: 19 medlemmar enl. bifogad närvarolista.  

1. Mötets öppnande 

Ordföranden Marie-Louise Karlqvist hälsade de närvarande medlemmarna välkomna till  

föreningens årsmöte. Därefter förklarades årsmötet öppnat.  

2. Fastställande av röstlängd för mötet  

Röstlängden fastställdes enligt stadgarna till samtliga närvarande betalande medlemmar över 

14 år.  

3. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt  

Årsmötet förklarades vara behörigen utlyst.  

4. Fastställande av föredragningslista  

Den föreslagna dagordningen godkändes med följande ändringar. Punkt 13b ändras till 3 

ledamöter. Punkt 14b förslag av Rogert Hägg att arrangera en klubbfest.  Punkt 14 ändras till 

arrangemangsgruppen. 

5. Val av ordförande och sekreterare för mötet  

Föreslås och väljes: Marie-Louise Karlqvist till ordförande och Rolf Andersson till 

sekreterare.  

6. Val av protokolljusterare och rösträknare  

Föreslås och väljes: Rogert Hägg och Allan Olofsson.  

7.  

a) Styrelsens verksamhetsberättelse för 2008  

Verksamhetsberättelsen genomgicks sida för sida, godkändes och lades därefter till 

handlingarna med tillägg för Vasaloppet i rapporten från Skidgruppen och tillägg för 

luciafesten i rapporten från Motion och Medlemsvård. 

b) Styrelsens förvaltningsberättelse för 2008 

Förvaltningsberättelsen föredras och balans- och resultaträkning kommenteras och förklaras. 

Mötet godkände förvaltningsberättelsen. 

8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under 2008.  

Torsten presenterade revisionsberättelsen och rekommenderade ansvarsfrihet för styrelsen.  
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9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser  

Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 2008.  

10. Fastställande av medlemsavgifter  

Årsmötet beslutar att medlemsavgiften höjs till: 250 kronor per person eller 500 kronor per 

familj. Detta ger ökade intäkter på ca 12 000 kr. Tävlingsavgift införes ej. 

Familjemedlemskap innebär två vuxna med barn upp till 20 år (skrivna på samma adress). 

Niklas Callenmark reserverar sig mot beslutet. 

11. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget 
för 2009.  

Verksamhetsplanen föredras. Verksamhetsplan fastställdes av årsmötet efter att skidor 

kompletteras med en fastlandstävlig och Vasaloppet. Orientering kompletteras med gymnastik 

varje fredag. Medlemsvård kompletteras med klubbfest hösten 2009. Fest för funktionärer på 

tvådagars ändras till fest för medlemmar på tvådagars. Affärer kompletteras med 

avtalsskrivning typ inköpsavtal. Kartor och Arrangemang kompletteras med Nyårslöpet och 

Naturpasset.  

 

Budgeten föredras. Budgeten fastställdes av årsmötet med korrigering för höjda 

medlemsavgifter.  

12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner 

 
a) Förändrad organisation Motion och Medlemsvård 
Mötet beslutade att: 

Gruppen ändrar namn till Medlemsvård.  

Gruppens tidigare ansvar delas upp enligt nedan: 

• Naturpasset samordnas med andra klubbar via GOF, Kart och arrangemangsgruppen. 

• Spinning och gymnastik till Orienteringsgruppen 

• En affärsgrupp skapas där GGN skall ingå 

• Nyårsorienteringen flyttas till Orienteringsgruppen 

• Kläder flyttas till Affärsgruppen 

 

b) Inga övriga motioner är inkomna.  

13. Val av  

 

a) Föreningens ordförande för en tid av 1 år  
Föreslås och väljes: Greger Westerlund. 

 

b) 3 övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år  
Föreslås och väljes: Anders Ahlin och Marie-Louise Karlqvist. 

 

c) 1 övrig ledamot i styrelsen för en tid av 1 år  
Föreslås och väljes: Olof Persson 
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d) 2 revisorer jämte suppleanter för revisorer för en tid av 1 år 
Föreslås och väljes: Anita Levander omval samt Catarina Bylund som revisorer samt  

Per-Rune Högberg och Lars Henriksson, omval som suppleanter. 

  

e) 2-5 ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, av vilka en skall utses till 
sammankallande  
Föreslås och väljes: Niklas Callenmark sammankallande, Cecilia Henriksson och Ulrika 

Nikolausson. 

  

g) Gruppledare i arbetsgrupperna på 1 år.  
Föreslås och väljes enligt nedan:  

 

Orientering  

Marie-Louise Karlqvist  

 

Skidor  

Matilda Hoffstedt   

 

Medlemsvård  

Monika Jonsson Gruppledare  

 

Affärer  

Anders Ahlin 

 

Stugan  

Niklas Callenmark 

 

Kartor och arrangemang  

Nils-Erik Åkesson  

 

Uttagningskommitté  

Greger Westerlund, Allan Olofsson och Anne-Marie Karlsson Gruppledare 

 

Klubbens representant på Orienteringsförbundets årsmöte  

Olof Persson 

 

Klubbens representant på Skidförbundets årsmöte  

Utses av Skidgruppen 

 

14. Övriga frågor  

Rogert Häggs förslag om medlemsfest på hösten bifalles och lägges till verksamhetsplan för 

Medlemsvård. 

 

Niklas informerade om den planerade konstsnöanläggningen.  
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15.Avtackning och utmärkelser  

Styrelsen tackade avgående ordförande Marie-Louise Karlqvist, avgående sekreterare Rolf 

Andersson, avgående styrelseledamot Monica Jonsson,  revisor Torsten Enström, 

ekonomigruppen Elisabeth, Lars och Erland, Fredrik Westergaard för arbetet med den nya 

hemsidan och Niklas Callenmark för valberedningsarbetet för goda insatser genom att 

överlämna en blomsterbukett.  

16. Mötets avslutande  

Ordföranden tackar styrelsen och kommittéerna för ett bra jobb och gott samarbete under det 

gångna året samt tackar medlemmarna för visat intresse och förklarade därefter årsmötet 

avslutat.  

 
 

 

Marie-Louise Karlqvist   Rolf Andersson  

Ordförande     Sekreterare  

 

 

 

 

Rogert Hägg    Allan Olofsson 

Justerare     Justerare 

 

 


