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Protokoll fört vid årsmöte med
SKA Attemark
2003-02-09, Föreningens lokal på Norra Grängesbergsgatan 4, Malmö

Närvarande: Åsa Sjöström, Richard Richardsson, Mikael Jansson, Henrietta Blomstrand,
Emma Norin, Karl Eklund, Eva Pieterek, PJ Pieterek, Linus Helmestam,
Henrik Dentz, Inga-Karin Andersson samt Fredrik Ohlsson.

§1
Närvaro och fastställande av röstlängd för mötet
Åsa Sjöström hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
Beslut: Att samtliga närvarande hade rösträtt.
§2
Fråga om mötets rättmätiga utlysande
Beslut: Kallelsen godkändes.
§3
Fastställande av dagordningen
Beslut: Dagordningen godkändes.
§4
Val av mötesordförande och sekreterare
Beslut: Till ordförande för mötes valdes Åsa Sjöström och till sekreterare valdes Linus
Helmestam.
§5
Val av justeringsmän, tillika rösträknare
Beslut: Till justerare valdes Richard Richardsson och Karl Eklund.
§6
Styrelsens verksamhesberättelse samt resultaträkning för 2002, budget 2003 och
verksamhetsplan 2003
Mikael Jansson presenterade verksamhetsberättelsen (se bilaga 1). Fredrik Ohlsson
presenterde resultaträkning (se bilaga 2) och förslag till budget för 2003 (se bilaga 3) och
Linus Helmestam presenterade förslag till verksamhetsplan 2003 (se bilaga 4).
Beslut: Verksamhetsberättelsen och resultaträkningen godkändes och lades därefter till
handlingarna. Budgeten beslöts att hänskjutas till styrelsen. Verksamhetsplanen
godkändes med ändringarna att datum skulle fyllas i samt plan för kursverksamheten.
§7
Framläggande av revisionsberättelse
Henrietta Blomstrand presenterade revisionsberättelsen (se bilaga 5). En diskussion kring
ekonomisk hantering vid event, speciellt knäcke, framkom. Ordföranden noterade att
revisionen gjort ett mycket bra jobb.
Beslut: Revisionsberättelsen lades därefter till handlingarna.
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§8
Fråga om styrelsens ansvarsfrihet
Beslut: Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna halvåret.
§9
Fastställande av medlemsavgifter
a) Summan
Beslut: Att medlemsavgiften för medlemmar över 18 år är 100 kr. För
medlemmar under 18 år är medlemsavgiften 50 kr. Medlem under 18 år har inte
rösträtt.
Linus Helmestam reserverade sig mot beslutet att medlemmar under 18 år inte har
rösträtt.
b) Medlemsperiod
Beslut: Att medlemsskap gäller per kalenderår, dvs 1/1 till 31/12.
§ 10
Framläggande av verksamhetsplan inför det kommande året
Beslut angående detta gjordes under punkt 6.
§ 11
Val av följande styrelseposter och ämbetsmannaposter
a) Styrelse ordförande/Drots
Beslut: Till ordförande tillika drots valdes Henrik Dentz. Beslutet var enhälligt.
b) Sekreterare
Beslut: Till sekreterare valdes Inga-Karin Andersson.
c) Kassör/Skattmästare
Beslut: Till kassör tillika skattmästare valdes Fredrik Ohlsson.
d) Ledamöter (2)
Beslut: Till ledamöter valdes Mikael Jansson och Jonas Ericsson.
e) Suppleanter (2)
Beslut: Till suppleanter valdes Richard Richardsson och Åsa Sjöström.
f) Konst & Vetenskapsminister (MoAS)
Beslut: Till MoAS valdes Inga-Karin Andersson.
g) Härold
Beslut: Till härold valdes Linus Helmestam.
h) Marsk
Beslut: Att val av marsk bordlades till styrelse- eller medlemsmöte.
i) Bågskyttekapten
Beslut: Till bågskyttekapten valdes Mikael Jansson.
j) Kastellan
Beslut: Till kastellan valdes Eva Pieterek.
k) Förslag till övriga ämbeten
En diskussion kring historiker uppkom.
Beslut: Till fältskär valdes Karl Eklund. Mötet beslöt att bordlägga val av
historiker.
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§ 12
Tillsättande av revisionsgrupp
Beslut: Till revisorer valdes Henrietta Blomstrand tillika ordförande i revisionsgruppen,
samt Christer Holm. I gruppen ingår även kassören.
§ 13
Behandling av inkomna förslag som väckts vid styrelsen eler röstberättigad medlem
a) Tillsättande av ny lokalansvarig
Beslut: Till lokalansvarig valdes Mikael Jansson.
b) Anslutning som institutionellt medlemsskap i SKA Nordmark
Beslut: Att härmed ansöka om medlemsskap i SKA Nordmark.
c) Uppdatering av stadgar
Beslut:
• Att SKA Skåne byts till SKA Attemark.
• Antalet revisorer i paragraf 15 ändras från tre till två.
• I paragraf 26 sista stycket ska ordet ”balansräkning” bytas mot
”resultaträkning”.
• Paragraf fyra ska uppdateras med ”Medlemmar över 18 år har rösträtt i
föreningen”.
• Paragraf 22 får följande lydelse: ”Endast årsmöte eller extra årsmöte kan
ändra på dessa stadgar. I fall av stadgeändring, samt upplösande av föreningen
så krävs att förslaget godkänns på årsmötet samt av 2/3 på ett därpå kallat
extramöte.”.
En diskussion kring ombudsröstning uppstod. Inga förändringar i stadgarna kring
detta togs.
§ 14
Valberedning utses
Beslut: Till valberedning valdes Jonas Evertsson.
§ 15
Mötets avslutande
Åsa Sjöström tackade alla för visat intresse och avslutade därefter mötet.
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