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Protokoll Årsmöte SKA Attemark 2009-03-29
§1 Närvaro och fastställande av röstlängd för mötet
Följande var närvarande och samtliga hade rätt att rösta.
Mikael
Blomstrand
Helena
Ericsson
Kim
Ericsson
Linus
Helmestam
Magnus
Liljedahl
Ola
Widell
Jonas
Evertsson
§2 Fråga om mötets rättmätiga utlysande
Beslut: Samtliga tyckte att mötet utlyst rättmätigt.
§3 Fastställande av dagordningen
Beslut: Samtliga tyckte att dagordningen var i ordning.
§4 Val av mötesordförande och sekreterare
Beslut: Samtliga valde Mikael till både ordförande och sekreterare. Mikael godtog uppdraget.
§5 Val av justeringsmän, tillika rösträknare
Beslut: Samtliga valde Helena och Jonas till justeringsmän, tillika rösträknare. Dessa godtog
uppdraget.
§6 Styrelsens verksamhetsberättelse och resultat för 2008 samt budget för 2009
Mikael presenterade verksamhetsberättelsen, resultat och budget. Efter tillägg av Attes
Vinterfest och Arndemo i verksamhetsberättelsen var alla nöjda med dem.
Beslut: Dessa lades till handlingarna.
§7 Framläggande av revisionsberättelse
Linus lade fram årets revisionsberättelse.
Beslut: Denna lades till handlingarna.
§8 Fråga om styrelsens ansvarsfrihet
Beslut: Styrelsen gavs ansvarsfrihet.
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§9 Fastställande av medlemsavgift
a) Summa
Beslut: Summan ska vara oförändrad under förutsättning att Nordmark inte
ändrar summan de vill ha in. I så fall höjs vår medlemsavgift med motsvarande.
b) Medlemsperiod
Beslut: Oförändrad löpande.
Ett förslag lades fram att kassören skickar ut inbetalningskort till alla medlemmar som
påminnelse vid årets början. Förslaget godtogs av pågående kassör.
§10 Fastställande av firmatecknare
Beslut: Oförändrad som Ordförande och Kassör, var för sig.
§11 Framläggande av verksamhetsplan inför det kommande året
Mikael lade fram verksamhetsplanen inför det kommande året. Den kompletterades med en
punkt; någon fighterträning kommer att förläggas till en allmän plats, t.ex. Ribban, för att visa
upp vår verksamhet för allmänheten.
Beslut: Med dessa kompletteringar lades verksamhetsplanen till handlingarna.
§12 Val av följande styrelseposter och ämbetsmannaposter
Valberedningen lade fram sitt förslag till styrelse.
Beslut: Samtliga nedan valdes in på sina poster. Anna Hoff var ej närvarande på årsmötet och
kunde därför inte godta uppdraget. Beslutet om Anna som suppleant hänförs till den nya
styrelsens första möte. Alla övriga godtog uppdragen.
a) Styrelse ordförande/Drots
Cecilia Lindström (Mikael kvarstår officiellt som Drots tills Cecilia klivit ner
från tronen.)
b) Sekreterare
Helena Ericsson
c) Kassör/Skattmästare
Mikael Blomstrand (Henrietta kvarstår officiellt som Skattmästare tills Cecilia
klivit ner från tronen och Mikael tar över som Skattmästare.)
d) Ledamöter (2)
Jonas Evertsson
Henrietta Blomstrand
e) Suppleanter (2)
Linus Helmestam
Anna Hoff
f) Konst & Vetenskapsminister (MoAS)
Henrietta Blomstrand
g) Härold
Anna Hoff
h) Marsk
Magnus Liljedahl
i) Kastellan
Jonas Evertsson
§13 Tillsättande av revisionsgrupp
Beslut: Hanna Ershytt + Magnus Liljedahl samt Kassören.
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§14 Behandling av inkomna förslag väckta av styrelsen eller röstberättigad medlem
Inga förslag hade kommit in.
§15 Valberedning utses
Beslut: Linus Helmestam utsågs till valberedning. Han accepterade uppdraget.
§16 Mötets avslutande
Mikael tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Ordförande / Sekreterare
Mikael Blomstrand

_______________________________

Justeringsman
Helena Ericsson

Justeringsman
Jonas Evertsson

_______________________________
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