Årsmöte SKA Attemark 2012-03-25
Närvarande med rösträtt:
Ola Widell, Terése Malmstedt, Cecilia Lindström, Sara Öberg, Mikael Blomstrand, Malin
Tjerngren, Tuve Hammer, Ida Cliff.
Närvarande utan rösträtt:
Erik Persson, Oliver Lindström
§1 Närvaro och fastställande av röstlängd för mötet.
Beslut: Röstlängden är fastställd enligt ovan.
§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 Malin Tjerngren och till sekreterare valdes Mikael Blomstrand.
§5 Val av justeringsmän, tillika rösträknare.
Beslut: Till justeringsmän, tillika rösträknare, valdes Sara Öberg och Cecilia Lindström.
§6 Framläggande av styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat och balansräkning.
Malin Tjerngren presenterade verksamhetsberättelsen, se bilaga 1. Mikael Blomstrand presenterade
resultat och balans, se bilaga 2.
Beslut: Verksamhetsberättelsen, resultaträkningen och förslag till budget godkändes och lades till
handlingarna.
§7 Framläggande av revisionsberättelse för det gångna verksamhetsåret.
Ingen revisionsberättelse hade inkommit.
Beslut: Årsmötet ålade kommande styrelse att snarast möjligt inhämta revisionsberättelse från
revisorsgruppen.
§8 Fråga om styrelsens ansvarsfrihet.
Se §7
Beslut: P.g.a. att ingen revisionsberättelse fanns kunde styrelsen inte beviljades ansvarsfrihet för det
gånga året.
§9 Fastställande av medlemsavgifter och giltighetstid.
a) Summan
Vanlig medlem (Attemark, Nordmark, SCA, Silversparren digitalt)
Vanlig medlem med tidning (Attemark, Nordmark, SCA, Dragon's Tale/Silversparren)
Ungdom (Attemark, Nordmark, SCA, Silversparren digitalt)
Ungdom med tidning (Attemark, Nordmark, SCA, Dragon's Tale/Silversparren)
Familjemedlemskap
Om förälder är medlem så blir barn medlem per automatik i Attemark.
Om barn till medlem ska ha medlemskap i SCA kostar det 50 kr.

150 kr
400 kr*
100 kr
350 kr

b) Medlemsperiod
Perioden är 12 månader löpande för medlemmen.
Nordmark planerar ändra medlemstyperna och införa familjemedlemskap till 2013. När detta införts
kommer Attemark titta på en liknande lösning för att följa Nordmarks struktur.
§10 Framläggande av verksamhetsplan samt budget för det kommande verksamhetsåret.
Malin Tjerngrenpresenterade verksamhetsplanen för kommande år.
Mikael Blomstrand presenterade budget för kommande år.
Beslut: I budget läggs till 10.000 kr utgifter för investeringar i verksamheten.
Verksamhetsplan och budget godkändes och lades till handlingar, se bilaga 3 och 4.
§11 Val av styrelse
a) ordförande b) sekreterare c) kassör b) ledamöter (minst två) d) ersättare (minst en)
a) Ordförande: Malin Tjerngren
b) Sekreterare: Cecilia Lindström
c) Kassör: Mikael Blomstand
d) Ledamöter: Sara Öberg och Ola Widell
e) Suppleant: Ida Cliff
§12 Fastställande av firmatecknare
Beslut: Ordförande och Kassör tecknar föreningens firma var för sig.
§13 Val av revisorsgrupp
Tuve Hammer är sammankallande för gruppen som i övrigt består av Terése Malmstedt.
§14 Behandling av inkomna motioner.
Inga inkomna motioner.
§15 Valberedning utses.
Beslut: Styrelsen själva agerar valberedning och tar fram förslag till efterföljare.
§16 Vid mötet väckta frågor
Inga frågor väcktes på mötet.
§17 Mötet avslutande.
Ordförande Malin Tjerngren tackade för visat intresse och avslutade mötet.
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