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Protokoll fört vid ordinarie klubbmöte 2018-03-17 

SSRK Västernorrlandsavdelningen, orgnr 889601-2724 
Plats: KLASS Arena, Söråker 

 

§1. Fastställande av röstlängden.  

22 personer var närvarande vid mötets öppnande, samtliga medlemmar och alla över 16 år. 

§2. Val av ordförande för mötet.  

Förslag till ordförande för klubbmötet var Annica Jonsson. Inga fler förslag uppkom. 

Beslut: Annica Jonsson valdes till mötesordförande. 

§3. Avdelningsstyrelsens anmälan om protokollförare vid mötet.  

Avdelningsstyrelsen föreslog Linda Vågberg som protokollförare. 

Beslut: Linda Vågberg valdes till mötessekreterare. 

§4. Val av två justerare, tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden 
ska justera protokollet.  

Mötet föreslog Lisa Pettersson och Anna-Lena Holmberg. Inga fler förslag uppkom. 

Beslut: Till justerare och tillika rösträknare valdes Lisa Pettersson och Anna-Lena Holmberg. 

§5. Beslut om närvaro- och yttranderätt för andra än avdelningens medlemmar  

Samtliga närvarande var medlemmar. 

§6. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst.  

Styrelsen rapporterade att mötet utlysts på avdelningens hemsida sen i höstas samt i 
Apportören. 

Beslut: Att anse mötet vara stadgeenligt utlyst. 

§7. Fastställande av dagordningen.  

Beslut: Att fastställa och godkänna dagordningen. 
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§8. Föredragning av avdelningsstyrelsens verksamhetsberättelse och årsbokslut med 
balans – och resultaträkning samt revisorernas berättelse.  

Styrelsens ordförande Maria Hellström gick kortfattat igenom verksamhetsberättelsen. Agneta 
Olofsson redogjorde för årsbokslut med balans och resultaträkning. Revisor Bengt Olsson 
föredrog revisorernas berättelse. 

Beslut: Mötet beslutar att godkänna verkssamhetsberättelse, årsbokslut med balans och 
resultaträkning samt revisorernas berättelse. 

§9. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa 
uppkommen vinst eller förlust.  

Beslut: Mötet beslutar att fastställa balans- och resultaträkning och att i densamma redovisad 
uppkommen vinst balanseras i ny räkning. 

§10. Avdelningsstyrelsens rapport och eventuellt förslag till beslut om de uppdrag 
föregående avdelningsmöte givit till avdelningsstyrelsen.  

Inga uppdrag givna. 

§11. Beslut om ansvarsfrihet för avdelningsstyrelsen.  

Beslut: Mötet beslutar att bevilja avdelningsstyrelsen ansvarsfrihet. 

§12. Presentation av och beslut om avdelningsstyrelsens förslag till verksamhetsplan för 
kommande år - rambudget för kommande år - villkor för reseersättning till klubbens 
funktionärer.  

Verksamhetsplan med tillhörande rambudget presenterades. 
Som villkor för reseersättning till klubbens funktionärer föreslås Skatteverkets högsta 
skattefria bilersättning med 18:50 kr per mil. 

Beslut: Mötet beslutar att godkänna den föreslagna verksamhetsplanen samt föreslagen 
rambudget för verksamhetsåret 2018. Som villkor för reseersättning till klubbens funktionärer 
beslutas 18.50 kr per mil. 
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§13. Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i avdelningsstyrelsen samt 
beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning (enligt § 7 mom. 1).  

Valberedningen, genom Anna Backe, presenterade sitt förslag till ny styrelse 

Ordförande  
Linda Vågberg, nyval 1 år 

Ordinarie ledamöter 
Christer Frisk, nyval 2 år 
Sara Svedberg, nyval 2 år 
Veronica Vågstedt Wärme, nyval 2 år 
Ulrika Bruylandt, fyllnadsval 1år 

Inga fler förslag framfördes. 

Valberedningen saknade förslag på suppleanter. Mötet föreslog Agneta Östlund och Anders 
Flodin. 

Beslut: Att till ordförande välja Linda Vågberg på 1 år. Att till ordinarie ledamöter välja 
Christer Frisk, Sara Svedberg och Veronica Vågstedt Wärme  på nyval vardera 2 år samt 
fyllnadsval 1 år Ulrika Bruylandt. Att till suppleanter på vardera 1 år välja Agneta Östlund (1a 
suppleant) och Anders Flodin (2a suppleant). 
 
Kvarstående mandat har Birgitta Bergström och Anna Holter. 

§14. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter (enligt § 8).  

Valberedningens förslag till revisorer Thomas Holmgren och Bengt Olsson. Till 
revisorsuppleanter föreslogs Solveig Eriksson och Kerstin Westerlund. 

Beslut: Att välja Thomas Holmgren och Bengt Olsson till revisorer på vardera 1 år samt att 
till revisorssuppleanter välja Solveig Eriksson och Kerstin Westerlund på vardera 1 år. 

§15. Val av valberedning (enligt § 9).  

Valberedningen föreslog Annica Jonsson, Maria Hellström och Lisa Pettersson till ny 
valberedning. 

Beslut: Att till valberedning välja Annica Jonsson , sammankallande 1 år, Maria Hellström 2 
år, Lisa Pettersson 1 år . 

§16. Beslut om omedelbar justering av punkterna 13–15.  

Beslut: Mötesordförande samt justerare undertecknade sekreterarens protokollskrivning. 
Mötet godkände omedelbar justering av valen. 
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§17. Ärenden som av avdelningsstyrelsen hänskjutits till avdelningsmötet eller som 
anmälts till avdelningsstyrelsen (enligt § 6 mom. 6).  

Inga hänskjutna eller anmälda ärenden. 

§18. Övriga frågor (enligt § 6 mom. 7)  

Inga övriga frågor. 

§19. Mötets avslutande 

Mötets ordförande Annica Jonsson tackade för visat intresse och överlämnade ordet till 
nytillträdd ordförande Linda Vågberg, som tackade för förtroendet och avslutade mötet. 

 

 

 

 

 

 

  

Linda Vågberg 
Mötessekreterare 

 

 

 

Justerare 
Anna-Lena Holmberg 

Annica Jonsson 
Mötesordförande 
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Lisa Pettersson 

 


