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Närvarande: Helena Proos, Ann Edin, Heidi Jansson, Martin Andersson, Trond Hansen,
Mithra Sätre, Robin Fansson, Christer Toresäter, Patrik Holm Thisner, Andrew Kalen Daish,
Emma Skagerlind, Hans Sundström, Håkan Bergström, Jim Wetterström, Madeleine Jansson,
Tess Proos, Nicklas Proos, Torbjörn Johansson, Lena Holmberg, Gerd Sköldestig, Sara
Lennvall, Minette Hammarberg. Gäst: Linda Johansson

§1. Fastställande av röstlängd för mötet.
ERK’s ordförande Helena Proos öppnade mötet och hälsade alla varmt välkomna samt
informerade om röstlängden för mötet, vilket var 20 personer av de närvarande.
§2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
Mötet ansågs stadgeenligt utlyst; senast 3 veckor före mötet.
§3. Fastställande av föredragningslista.
Föredragningslistan fastställdes.
§4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
Linda Johansson valdes som ordförande och Patrik Holm Thisner som sekreterare.
§5. Val av protokolljusterare och rösträknare.
Gerd Sköldestig och Lena Holmberg valdes som justerare och rösträknare.
§6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
Verksamhetsberättelsen gicks kortfattat igenom av årsmötets ordförande och lades till
handlingarna.
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste
räkenskapsåret.
Kassör, Ann Edin gick igenom balans och resultaträkningen och kunde konstatera att
fordringar sedan 2019 har betalats av samt att skulder till bank betalas av löpande.
Skulderna till ERK Ungdom kommer att betalas av från januari 2022 och framåt, med 5 000
kr/månad.
§7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste
verksamhets-/räkenskapsåret.
Ordförande för revisorerna, Hans Sundström kommenterade deras berättelse och gav
styrelsen ansvarsfrihet.
§8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

Mötet beslöt ge styrelsen för det gångna räkenskapsåret ansvarsfrihet.
§9. Fastställande av medlemsavgifter för nästkommande verksamhetsår.
Enligt tidigare beslut, ska medlemsavgiften höjas med 100 kr/år. För året 2022 fastställdes
därför medlemsavgiften till 1700 kr.
För B laget, som just har startat upp, fastställdes medlemsavgiften till 600 kr/ år för 2021
respektive 2022.
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§10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande
verksamhets-/räkenskapsåret.
Helena kommenterade kortfattat verksamheten och föreslog att plan och budget för 2021
läggs över till den nya styrelsen. Förslaget bifölls.
§11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
Inga motioner har skickats in.
§12. Val av
a) föreningens ordförande för en tid av ett år;
Helena Proos, omval 1 år.
b) övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år, med saxade val
Patrik Holm Thisner (vice ordf.), omval 1 år
Robin Fransson (herrepresentant), omval 2 år
Christer Toresäter, omval 2 år
Utöver dessa ledamöter finns en vakant plats.
Följande ledamöter har ett år kvar:
Ann Edin (kassör)
Heidi Jansson (sekreterare)
Mithra Sätre
Sara Karlsson Olsson

c) suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett år.
Håkan Bergström, omval
Trond Hansen, omval
Minette Hammarberg (damrepresentant), nyval
d) två revisorer jämte suppleant för en tid av ett år.
Majlene Westerberg (ordf.), nyval
Dick Fransson (ordinarie), nyval
Solveig Sundblad (ersättare), nyval
e) Valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande;

Moa Krantz, damrepresentant (ordförande), nyval
Vakant, herrepresentant, nyval
Helena Proos, nyval
Torbjörn Johansson, ersättare, omval
f) beslut om val av ombud till SRF-möten (och ev. andra möten där föreningen har rätt att
representera med ombud)
Ordförande Helena Proos respektive vice ordförande Patrik Holm Thisner
§13. Val av representant till exempelvis SISU.
Ordförande Helena Proos respektive vice ordförande Patrik Holm Thisner
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§14. Övriga frågor
Inga ytterligare frågor lyftes.
§15. Mötets avslutning
Ordförande för årsmötet, Linda Johansson avslutade mötet och ERK’s omvalda ordförande
Helena Proos, tackade för förtroendet, samt avtackade årsmötets ordförande med ERK
mössa och ERK ölglas.
Dessutom avtackades Martin Andersson, efter flera år som ledamot. Martin kvarstår dock
som ledamot i ERK Ungdom och behjälplig för allehanda rådfrågningar angående läkarhjälp
samt corona.
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__________________________
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