Protokoll
Årsmöte Attemark 2017-03-26
Kl. 14.00
Plats: Lokalen Nobelvägen 111A
1. Närvaro och fastställande av röstlängd.
Magnus Liljedahl
Ann-Chatrine Martinsson
Mikael Blomstrand
Ola Widell
Sofia Andréasson
Lasse Arsfeldt
Minna Nilsson
Helena Ericsson
Kim Ericsson
Fullmakt från Henrietta Blomstrand
2. Fråga om mötes rättmätiga utlysande
Kallelse i Facebook-gruppen för medlemmar, i styrelsegruppen och på hemsidan.
Frågan väcktes om alla betalande medlemmar är med i den slutna gruppen och hur ofta
uppdateras den.
Svar: ska uppdateras efterhand som medlemsavgifterna kommer in.
Detta ansvar har admin. för gruppen.
Mötet anser mötet korrekt utlyst.
3. Fastställande av dagordningen
Minna vill lägga till en sista punkt, val av ny kastellan och ny webbansvarig.
4. Val av mötesordförande och sekreterare för mötet
Sittande väljs.
5. Val av justeringsmän, tillika rösträknare.
Dessa skall justera mötesprotokollet tillsammans med mötesordförande och mötets
sekreterare.
Minna Nilsson och Kristian Lundkvist väljs.

6. Framläggande av styrelsens verksamhetsberättelse, samt resultat och balansräkning.
Verksamhetsberättelsen uppläses (se bilaga)
Minna kommenterar att Andreas inte har varit med och arrangerat några av
nybörjarträffarna. Andreas har istället lett träning i lund fram t.o.m. han flyttade 2-3 ggr
i veckan.
Resultat och balansräkning redovisas (se bilaga)
Kommentar: Nordmark har ändrat regler för inbetalning av affilieringsavgiften, denna
betalas hädanefter baserat på medlemsantalet per den 31 december varje år.
7. Framläggande av revisionsberättelse.
Kassören har inte mottagit någon revisionsberättelse av Janic och Åsa trots att de
meddelats om årsmötet 3 veckor innan.
Kassören har dock fått muntlig information att revisorerna rekommenderar styrelsens
ansvarsfrihet och att dokumentet är på väg i posten.
Kommentar: Revisionen är bara en rekommendation, beslut kan fattas av årsmötet ändå
med det är inte önskvärt.
8. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
Årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet trots avsaknad av revisionsberättelse.
Justerarna får i uppgift att justera protokollet först när revisionsberättelsen är bifogad.
9. Fastställande av medlemsavgift och giltighetstid.
Attemark anpassar sig till nordmarks nya regler, medlemstiden gäller numera
kalenderår.
Avgift:
Vuxen medlem: 150 kr
Övriga vuxna familjemedlemmar: 125 kr per medlem
Ungdom 14-18 år: 100 kr
Barn under 13 år: 0 kr
10. Framläggande av verksamhetsplan för det kommande verksamhetsåret.
Evenemang: Doubel wars
Tid: runt Kristi himmelsfärds helgen

11. Val av styrelse: a) Ordförande b) Sekreterare c) Kassör d) Ledamöter (minst två) e)
Ersättare (minst en)
Valberedningen var: Malin Josefin Tjerngren, Love Christensson, Sara Emilia Öberg
Valberedningens förslag:
Ordförande: Ola Widell
Sekreterare: Sofia Andréasson
Kassör: Mikael Blomstrand
Ledamöter: Lasse Arsfeldt, Kim Ericsson, Marina Hägg, Linda Andersson
Ersättare: Jonas Ericsson
Styrelsen väljs i sin helhet enligt valberedningens förslag.
12. Fastställande av firmatecknare.
Firmatecknare är ordförande Ola Widell och kassör Mikael Blomstrand, var för sig.
13. Val av revisionsgrupp.
Mötet väljer Magnus Liljedahl (sammankallande) samt Yannick Luomala och Åsa
Baihofer.
14. Behandling av inkomna motioner.
Inga motioner har inkommit
15. Val av valberedning.
Mötet väljer Malin Josefin Tjerngren (sammankallande), Ann-Chatrine Martinsson och
Kristian Lundkvist.
16. Vid mötet väckta frågor. Kan även omfatta frågor rörande SCA's verksamhet.
Val av ny kastellan och ny webbansvarig.
Till kastellan väljs Linda Andersson och till webbansvarig väljs Ann-Chatrine
Martinsson.
17. Mötet avslutas.

_______________________
Ordförande Ola Widell

_________________________
Sekreterare Sofia Andréasson

_______________________
Justerare Minna Nilsson

__________________________
Justerare Kristian Lundkvist

