Årsmöte SKA Attemark 2013

Lördagen den 23 mars kl 12.00

Närvarande med rösträtt:
Ola Widell, Marina Hägg, Malin Tjerngren, Louise Lindehoff, Mikael Blomstrand, Henrietta
Blomstrand, Ida Cliff, Cecilia Lindström
Närvarande utan rösträtt:
Tuve Hammer

1. Mötets öppnande
2. Närvaro- och fastställande av röstlängd för mötet.
Röstlängden fastställd enligt ovan.
3. Fråga om mötes rättmätiga utlysande
OK
4. Fastställande av dagordningen
Övriga frågor:
• postgiro/plusgiro/kreditkort
• punkt gällande budgetförslag inkluderas i punkt 10
• redovisning av förra årets revisionsberättelse läggs till som en punkt 8a,
punkt 8 blir därmed 8b
• ansvarsfrihet för 2011 års styrelse läggs till som en punkt 9a,
punkt 9 blir därmed 9b.
5. Val av mötesordförande och sekreterare för mötet.
Marina och Malin valdes som mötesordförande respektive sekreterare för mötet.
6. Val av justeringsmän, tillika rösträknare. Denna skall justera mötesprotokollet
tillsammans med mötesordförande och mötets sekreterare.
Henrietta valdes som rösträknare och justeringsman
7. Framläggande av styrelsens verksamhetsberättelse, samt resultat och balansräkning.
Malin gick igenom verksamhetsberättelsen. Verksamhetsberättelsen läggs som en
bilaga till protokollet.
Micke presenterade balansräkningen. Resultatet läggs som en bilaga till protokollet.
Resultatet ser bra ut och sammantaget har föreningen gått plus 1875,62.
Mötet beslutar att verksamhetsberättelsen och resultat och balansräkning kan
godkännas och läggas till handlingarna.
8. Framläggande av revisionsberättelse
a) 2011 års revisionsberättelse presenterades av Micke
b) 2012 års revisionsberättelse presenterades av Tuve
9. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
a) Årsmötet beviljar 2011 års styrelse ansvarsfrihet
b) Årsmötet beviljar 2012 års styrelse ansvarsfrihet

10. Fastställande av medlemsavgift och giltighetstid.
a) Summa
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)

150 kr
400 kr
100 kr
350 kr

Familjemedlemskap
Om förälder är medlem så blir barn medlem per automatik i Attemark.
Om barn till medlem ska ha medlemskap i Nordmark/SCA kostar det 50 kr.
b) Medlemsperiod
Perioden är 12 månader löpande för medlemmen.
11. Framläggande av verksamhetsplan och budgetförslag för det kommande
verksamhetsåret.
Malin presenterade verksamhetsplanen för år 2013 och med tillägg av utrensning i
lokalen antogs denna av mötet.
Micke presenterade budgetförslaget för verksamhetsåret 2013.
Med några revideringar; materialkostnad döps om till handkassa styrelsen och ökas
till 1000 kr, godkänner årsmötet enhälligt budgetförslaget.
12. Val av styrelse :
Ordförande : Marina Hägg
Vice ordförande: Cecilia Lindström
Sekreterare: Cecilia Lindström
Vice sekreterare: Malin Tjerngren
Kassör: Mikael Blomstrand
Ledamot: Louise Lindehoff
Ledamot: Ola Widell
Suppleant: Henrietta Blomstrand
Suppleant: Ida Cliff
Årsmötet antog de föreslagna kandidaterna till nya styrelseledamöter.
13. Fastställande av firmatecknare
Marina Hägg och Mikael Blomstrand tecknar föreningens firma var för sig.
14. Val av revisionsgrupp.
Revisionsgrupp valdes till att bestå av Tuve Hammer och Linda Elving där Tuve är
sammankallande i revisionsgruppen.
15. Behandling av inkomna motioner.
Inga motioner inkomna.
16. Val av valberedning.
Årsmötet föreslår att styrelsen agerar valberedning. Årsmötet godkände detta.

17. Vid mötet väckta frågor.
a) Inventering av lokalen bör göras innan några inköp eller beslut om detta tas. Mötet
kom överens om att en inventering görs snarast i lokalen och därefter beslutas om
inköp av dekorationer för event.
b) Frågan om Nordeas förändring av PlusGiro-paket för föreningar:
Årsmötet ger styrelsen rätt att teckna Nordea Företagspaket med Business Gold Företagskort. Max inköpsgräns 25 000 kr varav 15 000 kr kontantuttag.
18. Ordförande tackade för förtroendet och avslutade mötet.

____________________________
Ordförande Marina Hägg

____________________________
Justeringsman Henrietta Blomstrand

____________________________
Sekreterare Malin Tjerngren

