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Protokoll från Årsmöte 15/6 2019

1\J'ärvarande: Marcus Gustavsson, Daniel Magnusson, Cecilia Gustavsson, Marit Carlsson, 
Ulrica Hermansson, Eleonora Petrarca, Jenny Tapani, Jonas Evertsson, David Brown. 

Dagordning: 

1. Mötet öppnas

2. Val av mötesordförande, protokollförare och justeringsperson/rösträknare.

Till mötesordförande valdes Marit Carlsson, Protokollförare Jonas Evertsson och justeringsperson/ 
rösträknare Jenny Tapani. 

3. Fråga om mötets behöriga utlysande.
Mötet beslutades vara behörigt utlyst

4. Vid behov kontroll av närvarandes rösträtt dvs. att de betalat fastställd medlemsavgift och fyllt 12
år. 
Samtliga närvarande befanns vara betalande medlemmar enligt det registerutdrag som kassören
tagit fram.

5. Styrelsens verksamhetsberättelse och resultat- samt balansräkning för det gångna
räkenskapsåret föredras.

Ordförande Marit Carlson föredrog verksamhetsberättelse och kassör David Brown föredrog resultat
och balansräkning. 

6. Revisorns berättelse för det gångna räkenskapsåret föredras.

7. Beslut om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen.
Beviljades

8. Val av styrelse för den kommande mandatperioden.
Till ordförande valdes Marit Carlsson med rätt att företräda föreningen SKA Aras samt rätt att teckna
föreningens firma
Till kassör valdes David Brown med rätt att företräda föreningen SKA Aros samt rätt att teckna
föreningens firma
Till sekreterare valdes Jonas Evertsson

(Enligt § 10.1 av föreningens stadga äger ordförande och kassör rätten att var för sig teckna 
föreningens firma) 

9. Val av en revisor och en revisorssuppleant för den kommande ettårsperioden.

Jenny Tapani valdes till revisor 

10. Val av valberedning för den kommande ettårsperioden.

Ulrica Hermansson valdes till valberedning 

11. Fastställande av medlemsavgift för den kommande ettårsperioden.
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Medlemsavgift fastställdes till 200 kronor 

12. Eventuella propositioner.

13. Eventuella motioner.

14. övriga frågor. 

A: Under mötet lyftes frågan om behovet av att ändra stadgar så att medlemskap i framtiden löper 

på kalenderår, detta då SKA Nordmarks nya medlemssystem kräver denna konstruktion. Årsmötet 

fattade beslut att ändra stadgarna. (Alla för, ingen emot) och gav ordföranden i uppdrag att skriva 

om stadgarna avseende detta. 

B: Årsmötet fattade även beslut om att erbjuda de medlemmar som upplever att den kostnadsökning 

som sker under 2020 ifall man har ett pågående medlemskap men samtidigt tecknar ett nytt kan 

begära att få en återbetalning från föreningen med 15 kr/ månad som man innehar dubbelt 

medlemskap samt att de medlemmar vars medlemskap går ut under 2019 kan teckna interimistiskt 

medlemskap med 15 kr/ månad fram tills det att man tecknar ett medlemskap enligt det nya 

systemet för 2020. Årsmötet gav ordförande i uppgift att ta fram övergångsbestämmelser för detta. 

15. Mötet avslutas.

Jonas Evertsson 

Sekreterare:                                 Ordförande: 

Marit Carlsson 

Justeringsperson: 

Jenny Tapani 
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