Styrelsemöte ERK 210301
Närvarande: Patrik Holm-Thisner, Clara Jörgensen, Robin Fransson, Mithra Sätre, Christer
Toresäter, Sara Olsson, Martin Andersson, Trond Hansen

§ 1 Mötets öppnande
Helena öppnade mötet.
§ 2 Föregående protokoll
Föregående protokoll godkändes
§ 3 Dagordning för årsmötet den 14 mars
Årsmötet går av stapeln digitalt den 14 mars klockan 15.00.
Nomineringstiden till styrelsen utgår i helgen, därefter får vi se om vi behöver införskaffa
något rösträkningsprogram.
Om någon känner någon som är intresserad av att vara revisor, anmäl gärna intresse till
valberedningen.
DAGORDNING
1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
3. Fastställande av föredragningslista.
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
5. Val av protokolljusterare och rösträknare.
6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för
det senaste räkenskapsåret.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste
verksamhets-/räkenskapsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av medlemsavgifter för nästkommande verksamhetsår.

10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande
verksamhets-/räkenskapsåret.
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
12. Val av
a) föreningens ordförande för en tid av ett år;
b) övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år, med saxade val
c) suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett år.
d) två revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter
delta;
e) tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande;
f) beslut om val av ombud till SDF-möten (och ev. andra möten där föreningen har rätt att
representera med ombud)
g) val av representant i SISU eller i annan organisation
Ett ledamötsförslag lades om att ordförande bör sitta på två år. Styrelsen ser ingen
anledning att lyfta den frågan på årsmötet.

Protokollet justeras:

______________________________
Helena Proos

___________________________
Heidi Jansson

