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Mötesprotokoll
1. Röstlängd för mötet fastställdes enligt nedan.
Närvarande: Emilie Leion, Henrik Gustafsson, Fredrik Carlén, Mattias Haegerstam, Jens Nyström,
Anna Carlén, Ida Johansson, Charlotta Wångblad, Tina Fritzson, Mikael Ceder, Uni Martinsen,
Linus Björk, Andreas Löfwenmark, Jens Lindström, Christoffer Bergqvist, Emelie Persson, Andrew
Gustafsson, Danny Hallmén, Andreas Weckfors, Martin Karlsson, Robert Pettersson, Gustav Lind,
Björn Ydremark, Mårten Jacobson, Anna Wallentinson, Mattias Johansson, Daniel Öjergren
2. Fredrik Carlén valdes till ordförande och Anna Carlén valdes till sekreterare för mötet.
3. Gustav Lind och Linus Björk valdes till protokolljusterare och Jens Lindström till rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt godtogs.
5. Föredragningslistan fastställdes. Årsmötet beslutade att stryka punkt 12g ”Firmatecknare för
verksamhetsåret 2013” från föredragslistan i enlighet med stadgarna.
6.

a) Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2012 presenterades i korthet av
styrelseledamot Mårten Jacobson.
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för räkenskapsåret 2012
presenterades av kassör Anna Wallentinson.

7. Revisorns berättelse över styrelsens förvaltning under verksamhets-/räkenskapsåret 2012
presenterades.
8. Ansvarsfrihet för styrelsen för 2012 beviljades.
9. Medlemsavgift för 2014 fastställdes till 300 kr.
10. Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för 2013 presenterades. Diskussion kring
budget. Verksamhetsplanen och budgeten för 2013 fastställdes.
11.

a) Styrelsens förslag till stadgeändringar enligt nedan beslutades.
§3 Tillhörighet mm. Ändringen avser medlemskap i Svenska friidrottsförbundet, Svenska
triathlonförbundet och Svenska skidförbundet, och därigenom även Sveriges
Riksidrottsförbund.
§14 Deltagande i den idrottsliga verksamheten. Ändringen avser borttagande av de sista två
paragraferna som kräver att styrelsen eller sektionsstyrelsen godkänner medlems deltagande i
tävling eller uppvisning.

§16 Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet. Ändringen avser att förslag från medlem
ska vara styrelsen tillhanda två veckor före årsmötet istället för nu gällande fyra veckor.
§ 23 Sammansättning, åligganden. Ändringen avser att valberedningen ska meddela sitt
förslag tre veckor före årsmötet, istället för nu gällande två veckor, så att förslaget kan
meddelas medlemmarna i samband med kallelsen.
b) Behandling av inkomna motioner: Inga motioner har inkommit.
12. Val av
a) föreningens ordförande för en tid av 1 år: Martin Karlsson.
b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 1 år och halva antalet övriga
ledamöter för en tid av 2 år. Anna Drotz, Mårten Jacobson och Björn Ydremark valdes vid
föregående möte för en tid av 2 år vardera och har således 1 år kvar av sin mandatperiod.
Anna Drotz väljer dock att avgå i samband med årsmötet. Ledamöter vars mandat går ut är
Anna Carlén, Anna Wallentinson och Gustav Lind, således fyra platser att tillsätt
Följande ledamöter valdes (mandatperiod inom parentes): Anna Wallentinson (2 år), Gustav
Lind (2 år), Danny Hallmén (1 år), Uni Martinsen (2 år).
c) suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år: Henrik
Gustafsson och Anna Drotz, i nämnd ordning.
d) revisor för en tid av ett 1 år: Yvonne Sundh. Till suppleant valdes Jens Lindström.
e) 3 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år: Fredrik Carlén (ordförande), Elin Karlsson
och Charlotta Wångblad.
f) beslut om val av ombud till SDF-möten (och ev andra möten där föreningen har rätt att
representera med ombud): styrelsen beslutades få mandat att utse ombud till SDF-möten
13. Övriga frågor.
14. Mötet avslutades.
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