Årsmötesprotokoll Östra Svealands Styrkelyftförbund
Fört vid Medborgarhuset i Hägersten den 21/3 2013
1. Fastställande av röstlängd för mötet.
Deltagande klubbar med vidimerade fullmakter: Stockholmspolisen IF, Södra TK,
Stockholms AK, ASK Eskilstuna, Södertälje AK, Täby Ak, Väsby AK
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
Björn Sörensen valdes till ordförande och Per Nilsson till sekreterare.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare. Conny Blomgren valdes till detta.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. Mötet beslutade att så var fallet.
5. Fastställande av föredragningslista. Denna godkändes av mötet.
6. A) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
B) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste
räkenskapsåret.
Det senaste året har inneburit en minskning av likvida medel pga stora kostnader i
samband med tävlingen World CUP i Eriksdalshallen.
Arnold Boström (revisor), kommer att skriva på efter att vissa klargöranden görs med
kassör Helene Johage (ej närvarande).
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets/räkenskapsåret.
Revisor Arnold Boström redogör för sin syn på året.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
Mötet godkände ansvarsfrihet för styrelsen.
9. Fastställande av medlemsavgifter beslutas av Svenska Styrkelyftförbundet (1/3 del av
medlemsavgiften).
Mötet fastställde medlemsavgiften enligt ovanstående skrift.
10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande
verksamhets-/räkenskapsåret.
Björn Sörensen och Per Nilsson redogjorde för det förslag till budget som kassör Helene
Johage bifogat till mötet. Mötet biföll budgetförslaget.
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
Det finns inga motioner att ta ställning till.
12. Val av
A) föreningens ordförande för en tid av 1 år;
Mötet valde Per Nilsson till ordförande för ett år.
B) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år
Mötet valde Helene Johage till kassör, George Boström till sekreterare och Conny
Blomgren till ledamot på en tid av ett år.
C) Fyllnadsval för en tid av 1 år av en 2 års period;
Mötet valde Mattias Nilsson för en tid på ett år.
D) Suppleant för en tid av 1 år;
Mötet valde Elvelind Nordström till 1:a suppleant och Mats Löfström till 2:a suppleant.
E) 1 revisorer jämte suppleanter för en tid av ett 1 år. I detta val får inte styrelsens
ledamöter delta;

Mötet valde Arnold Boström till revisor och Lars-Göran Emanuelson till revisorsuppleant.
F) 2 ledamöter i valberedningen för en tid av ett 1 år, av vilka en skall utses till
ordförande;
Mötet valde Göran Björkman till ordförande i valberedningen och AnnaMaria Nöglegaard
till ledamot.
13. Övriga frågor.
Inga övriga frågor.

______________________________
Ordförande (Björn Sörensen)

______________________________
Justeringsman (Conny Blomgren)

