
NORRTÄLJE SIMKLUBB

ÅnsvÖTBSPRoToKoLL

202t-03-23
Plats: Norrtälje schackklubbs lokal samt via Teams
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Fastställande av röstlängd för mötet.
Närvaro noterades i lokalen och i Teams for fastställande av röstlängd, 12

personer med rösträtt deltog på årsmötet.

Val av ordförande och sekreterare för mötet.
Till ordftirande för årsmötet valdes Marie Westholm och till sekreterare for
mötet valdes Leif Sörensson.

Val av protokolljusterare och rösträknare.
Till justeringsmän och rösträknare att jämte ordförande justera

årsmötesprotokollet valdes Petra Hall och Kajsa Jonsson Hultin.

Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
Mötet har i enlighet med stadgarna i föreskriven tid varit behörigt utlyst på

simklubbens hemsida drygt en månad före mötet. Då har även samtliga
medlemmar fått en avisering via mail om att nyheten har lagts upp på hemsidan.

Årsmötet godkände att mötet utlysts på rätt sätt.

Fastställande av föredragningslista.
Föreslagen foredragningslista enli gt stadgarna fastställdes.

a) Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det

senaste verksamhetsåret.
Marie Westholm föredrog styrelsens verksamhetsberättelse.

Verksamhetsberättelsen har lagts upp på klubbens hemsida.

Verksamhetsberättelsen godkändes med kompletteringar av efternamn där det

saknas.

Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste

verksamhets-/räkenskapsåret.
Revisor Eva Norman Widell redovisade revisionsberättelsen.
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§8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
Årsmötet beslutade om ansvarsfrihet ftir styrelsen avseende verksamhetsåret

2020.

§9 Fastställande av medlemsavgifter.
Styrelsen ftireslår en oförändrad medlemsavgift på 100 kr. Årsmötet beslutade

att medlemsavgiften blir 100 kr under är 2021.

§10 Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för
kommande verksamhets-/räkenskapsår.
Marie redogjorde ft)r verksamhetsplanen och ekonomisk plan ft)r år 2021.

Årsmötet godkände verksamhetsplanen samt den ekonomiska planen.

§11 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
Det finns inga.

§12 a) Val av ordförande för är202lz
Marie Westholm valdes till ordförande på 1 år.

bl) Val av halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid om 2 år:
Årsmötet valde:

Leif Sörensson som ledamot pä2 är. 2021-2022
Petra Hall som ledamotpäZ är. 2021-2022

b2) Val av halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid om L år:
Årsmötet valde:

Johan Blomgren som ledamot på I är.

Lovisa Hagstedt som ledamot på 1 år.

c) Val av suppleanter i styrelsen för en tid av ett år:
Årsmötet valde:

Mikael Johansson som suppleant på 1 år. 2021

d) Val av två revisorer för en tid om ett år.
Årsmötet valde:

Omval for Eva Norman Widell 2021

Omval av Peter Wahlquist 2021



e) Val av ledamöter i valberedningen för en tid om ett år.
Årsmötet valde:

Omval för Jessica Alm
Omval för Kajsa Hultin (ordftrande)

Omval för Johan Lampdn

2021

2021

2021

§14

I) Val av ombud till SDF möten och

rätt att representera med ombud.
Styrelsen far i uppdrag att utse ombud

Övriga frågor.
Inga övriga frågor ftrelåg.

ev. andra möten där föreningen har

som representerar föreningen under 2021.

Ordföranden tackade Elena Karell och Ronnie Skyving för deras insatser i
styrelsen och avslutade sedan årsmötet.

Marie Westholm (ordförande)

Justeras:
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Petra Hall Jonsson Hultin


