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ÅRSMÖTE SKA ATTEMARK 2006-02-04
Hemma hos Linus Helmestam och Hanna Ershytt
§1 Närvaro och fastställande av röstlängd för mötet
Närarande:
SCA medlem
SKA medlem
Mikael Jansson
x
x
Henrietta Blomstrand
x
x
Sami Yllinen
x
x
Louice Gripenhov
x
x
Karl Eklund
x
x
Hanna Ershytt
x
Linus Helmestam
x
x
Christer Holm
x
x
Rickard Rickardsson
Jonas Evertsson
x
x
8
9
§2 Fråga om mötets rättmätiga utlysande
Godkändes enhälligt
§3 Fastställande av dagordningen
Godkändes enhälligt
§4 Val av mötesordförande och sekreterare
Som ordförande valdes Mikael Jansson och som sekreterare valdes Henrietta Blomstrand
§5 Val av justeringsmän, tillika rösträknare
Karl Ekelund och Sami Yllinen valeds till justeringsmän och rösträknare.
§6 Styrelsens verksamhetsberättelse och resultat för 2005 samt budget för 2006
Verksamhetsberättelse och budget lades fram av Mikael Jansson. Resultaträkningen lades
fram av kassören, Henrietta Blomstrand. (se bilagor). Detta godkändes och lades sedan till
handlingarna.
§7 Framläggande av revisionsberättelse
Christer Holm lade fram revisionsberättelsen och yrkade på styrelsens ansvarsfrihet.
Revisionsberättelsen lades sedan till handlingarna. (se bilaga)
§8 Fråga om styrelsens ansvarsfrihet
Styrelsens ansvarsfrihet bifalles enhälligt.
§9 Fastställande av medlemsavgift
a) Summa
Beslut togs om summorna 150:- för vuxen och 100:- för ungdom.
b) Medlemsperiod
Beslut togs om att medlemsavgiften gäller från den dag den betalas in och gäller
ett år (365 dagar) frammåt.
§10 Fastställande av firmatecknare
Beslut togs om att Ordförande och Kassör är firmatecknare var för sig.
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§11 Framläggande av verksamhetsplan inför det kommande året
Verksamhetsplanen för kommande år lades fram av Mikael Jansson. Den godkänndes och
lades sedan till handlingarna. (se bilaga)
§12 Val av följande styrelseposter och ämbetsmannaposter
a) Styrelse ordförande/Drots
Mikael Jansson
b) Sekreterare
Louice Gripenhov
c) Kassör/Skattmästare
Heniretta Blomstrand
d) Ledamöter (2)
Karl Eklund och Sami Yllinen
e) Suppleanter (2)
Jonas Evertsson och Christer Holm
f) Konst & Vetenskapsminister (MoAS)
Henrietta Blomstrand
g) Härold
Vacant
h) Marsk
Vacant
i) Kastellan
Sami Yllinen
j) Fältskär
Christer Holm
Samtliga poster godkänndes.
§13 Tillsättande av revisionsgrupp
Linus Helmestam är sammankallande för gruppen som i övrigt består av kassören, Henrietta
Blomstrand och Hanna Ershytt.
§14 Behandling av inkomna förslag som väckts av styrelsen eller röstberättigad medlem
Inga förslag hade kommit in.
§15 Valberedning utses
Rickard Rickardsson valdes till valberedning.
§16 Mötets avslutande
Ordförande, Mikael Jansson, tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid Protokollet
Henrietta Blomstrand

Ordförande
Mikael Jansson

____________________________

____________________________

Justeringsman
Karl Eklund

Justeringsman
Sami Yllinen

____________________________

____________________________

