Årsmöte SKA Attemark 2010-02-20
Närvarande:
Magnus Liljedahl, Jonas Evertsson, Ola Widell, Therese Malmstedt, Cecilia Lindström, Sara
Öberg, Mikael Blomstrand, Henrietta Blomstrand, Linus Helmestam, Hanna Ershytt, Helena
Ericsson.
§1 Närvaro och fastställande av röstlängd för mötet.
Alla närvarande är röstberättigade, antal 11 personer.
Beslut: Röstlängden är fastställd.
§2 Fråga om mötets rättmätiga utlysande
Beslut: Kallelsen godkändes.
§3 Fastställande av dagordning
Beslut: Dagordningen godkändes.
§4 Val av mötesordförande och sekreterare.
Beslut: Till ordförande valdes Cecilia Lindström och till sekreterare valdes Helena Ericsson.
§5 Val av justeringsmän, tillika rösträknare.
Beslut: Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes Mikael Blomstrand och Ola Widell
§6 Styrelsens verksamhetsberättelse och resultat för 2009 samt budget för 2010.
Cecilia Lindström presenterade verksamhetsberättelsen, se bilaga 1. Mikael Blomstrand
presenterade resultaträkningen, se bilaga 2 och förslag till budget för 2010, se bilaga 3.
Beslut: Verksamhetsberättelsen, resultaträkningen och förslag till budget godkändes och lades till
handlingarna.
§7 Framläggande av revisionsberättelse.
Hanna Ershytt presenterade revisionsberättelsen, se bilaga 4.
Beslut: Revisionsberättelsen lades därefter till handlingarna
§8 Fråga om styrelsens ansvarsfrihet.
Revisorerna yrkade på ansvarsfrihet för styrelsen.
Beslut: Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gånga året.
§9 Fastställande av medlemsavgifter.
a) Summan
400 kronor inklusive Silversparren/Dragon's Tale i pappersform och 150 kronor utan.
Attemark betalar av detta vidare till Nordmark, 250 kronor för tidningarna och 50 kronor i
affilieringsavgift.
b) Medlemsperiod
Perioden är 12 månader löpande för medlemmen
§10 Fastställande av firmatecknare
Beslut: Ordförande, Cecilia Lindström och Kassör, Mikael Blomstrand tecknar föreningen var och
en för sig.
§11 Framställande av verksamhetsplan inför det kommande året.
Cecilia Lindström gick igenom verksamhetsplanen för kommande år.
Beslut: Verksamhetsplanen godkändes och lades till handlingar, se bilaga 5.

§12 Val av styrelseposter och ämbetsmän.
a) Ordförande / Drots
Cecilia Lindström
b) Sekreterare
Helena Ericsson
c) Kassör / Skattmästare
Mikael Blomstand
d) Ledamöter
Jonas Evertsson och Therese Malmstedt
e) Suppleanter
Sara Öberg och vakant (platsen är reserverad för någon från Örehus)
f) MoAS
Therese Malmstedt
g) Kastellan
Jonas Evertsson
h) Marsk
Magnus Liljedahl
§13 Val av revisorsgrupp
Hanna Ershytt är sammankallande för gruppen som i övrigt består av Magnus Liljedahl.
§14 Behandling av inkomna förslag.
Inga inkomna förslag.
§15 Valberedning utses.
Linus Helmestam valdes till valberedning.
§16 Beslut om datum för medlemsmöte.
Den 20 mars kommer det att vara ett medlemsmöte i lokalen klockan 14.00.
§17 Framläggande av förslag till stadgeändringar.
De framlagda ändringarna godkändes och kommer tas upp på extra årsmötet den 20 mars 2010.
§18 Mötet avslutande.
Ordförande Cecilia Lindström, tackade för visat intresse och avslutade mötet.

___________________________________
Ordförande Cecilia Lindström

___________________________________
Sekreterare Helena Ericsson

___________________________________
Justeringsman Mikael Blomstrand

___________________________________
Justeringsman Ola Widell
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