
Årsmöte ERK 220320

Närvarande: Helena Proos, Ann Edin, Patrik Holm Thisner, Mithra Sätre, Robin
Fransson, Christer Toresäter, Håkan Bergström, Anna Bergwall, Anna Eweritt,
Emelie Bergström, Hannes Nyhlén, Heidi Jansson, Lene Juhani, Kari Tapper, Lovisa
Gustafsson, Moa Olsson, Simon Axelsson, Torbjörn Johansson, Keli Franks, Tess
Proos, Trond Hansen och Bengt Öberg samt gästen Linda Johansson.

§1 Fastställande av röstlängd för mötet

Ordförande Helena Proos öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Röstlängden
fastställs till 20 närvarande medlemmar.

§2 Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt

Årsmötet har utlysts stadgeenligt på hemsidan och via Facebook.

§3 Fastställande av föredragningslista

I föredragningslistan omkastades ordningen i en del punkter,  då en motion inlämnats,
som kräver stadgeändring. En stavningsgroda i form av §13f) rättas till SRF. I övrigt
godkändes föredragningslistan.

§4 Val av ordförande och sekreterare för mötet

Linda Johansson valdes till ordförande för mötet och Heidi Jansson valdes till
sekreterare.

§5 Val av protokolljusterare och rösträknare

Moa Krantz och Simon Axelsson valdes till protokolljusterare och rösträknare.

§6 a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret

Mötesordföranden läste upp verksamhetsberättelsens avslutningsord, som i sin helhet
finns publicerad via FB och på hemsidan. Verksamhetsberättelsen lades till
handlingarna.

b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för
det senaste räkenskapsåret
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Kassören Ann Edin rapporterade att ekonomin är stabil ekonomi och att 10% är
avskrivet som föregående år. Mötet beslutade att lägga förvaltningsberättelsen till
handlingarna.

§7 Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste
verksamhets-/räkenskapsåret.

Revisorernas revisionsberättelse lästes upp.

§8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser

Mötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.

§9 Fastställande av medlemsavgifter för nästkommande verksamhetsår

Ett tidigare beslut har medfört höjda medlemsavgifter under tre år, ordföranden yrkar
på att kommande år lämna medlemsavgiften oförändrad (1700kr). Mötet beslutade att
bifalla detta.

§10  Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det
kommande verksamhets-/räkenskapsåret

Ordföranden vill ge den nya styrelsen mandat att skapa verksamhetsplan och budget
för kommande verksamhetsår. Dam-och herrlaget har fått en egen budget att förhålla
sig till, tidigare år har det varit lika summa men beroende på de skilda seriesystemen
kommande år kommer skilda förslag att ligga. Mötet biföll förslaget att
verksamhetsplan och budget för kommande verksamhets-/räkenskapsår läggs över till
den nya styrelsen.

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

En inkommen motion från Torbjörn “Hästen” Johansson gällande ändring av att
ordförande ska väljas på 2 år, inte ett år som nu, har inkommit.  Styrelsen yrkade
årsmötet att bifalla motionen. Mötet biföll motionen.

§12 Fastställande av stadgar

Den inkomna motionen ändrar stadgar till att ordförande återigen väljs på två år.

§ 13 Val av

a) föreningens ordförande för en tid av två år

Ordförande; Kari Tapper, nyval 2 år

b) övriga ledamöter i styrelsen



Kassör; Theresia Magnat, nyval 2 år

Sekreterare; Linda Kvarnström, nyval 1 år

Ledamot; Patrik Holm Thisner, omval 1 år

Ledamot; Robin Fransson, herrepresentant, 1 år kvar

Ledamot; Christer Toresäter, 1 år kvar

Ledamot; Tess Proos, damrepresentant, nyval 1 år

Ledamot; Sara Karlsson Olsson, omval 2 år

c) suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett år.

Suppleant; Håkan Bergström, omval 1år

Suppleant; Birk Westerlund, nyval 1 år

Suppleant; Lene Juhlin-Larsdotter, nyval 1 år

Suppleant; Palle Weibing, nyval 1 år

d) två revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får inte
styrelsens ledamöter delta;

Revisor ordförande; Alexandra Glatz,, nyval 1 år

Revisor; Torbjörn Andersson, nyval 1 år

Revisor, suppleant; Dick Fransson, omval 1 år

e) tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till
ordförande;

Ordförande; Torbjörn “Hästen” Johansson

Mithra Sätre

Damplats, vakant, Moa Krantz tillfrågas

Herrplats, vakant



f) beslut om val av ombud till SRF-möten (och ev. andra möten där föreningen
har rätt att representera med ombud)

Ordförande är SRFs representant, i övrigt utses någon annan från styrelsen att närvara.

§14 Övriga frågor

Årsmötet ger uppdrag till styrelsen att tydliggöra så att man i röstlängden, och även
för övrigt på hemsida och Facebook,  kan se vilka som är hedersmedlemmar i ERK.

§ 15 Mötets avslutande
Kari presenterar kort sig själv. Avgående ordförande Helena Proos samt ledamöterna
Ann Edin, Heidi Jansson, Mithra Sätre och Trond Hansen avtackades tillsammans
med årsmötesordförande Linda Johansson.

Kari avslutade därefter mötet.

Justeras:

__________________________ ________________________________
Moa Olsson Simon Axelsson

____________________________
Linda Johansson
Ordförande
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