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skogssP*rte,s GY'*nre

lördagen den 22 mars2014 pä Midsommarkransens
Årsmöte i Skogssportens Gynnare
gymnasium i Stockholm'
som
mötet och hälsar välkomna till ärsmötet
Ordforande Marianne Söderberg öppnar
christina
Inledningsvis tackar ordftirande
avhålls på Midsommarkransen, cy-rruriu-.
V^lt"tiesok på*skolan med tillhörande information'
Söderqvist med en bi;;;" för ett upps
,u*i p'"ttnttortdll sävä1 Olie Bofström som
Dessutom ger ordf-orande en stor eloge
o* å""u elitkillars målsättningar och
Gustav Bergman för givande berättelser

§1

träning/tävl ingsaktiviteter'

§2

i
genom.medlemslista' som cirkulerar runt
Årsmötet godkänner fastställande av röst1ängd
av
besöks
medie'ilnut vid detta öppna årsmöte' som
lokalen. Totalt deitar 14 röstberättigade
ytterligare några gäster'

§3

har skett i
g av 2014 års årsmöte' Annonsering
Mötet godkänner tidpunkt för utlysnin
medlemsavgifter'
hemsida samt via utskick flor
Skogssport, o-Ringen tidningen, på SOFTs

§4

Mötet godkänner dagordning'

§s

och till
Till ordförande för årsmötet väljs christer Grunder

sekreterare väljs Kerstin

Carlsson.

Till protokolljusterare

§6
§7

och

Rune Carlsson
tillika rösträknare väljs Rune Rådeström och

för
samt resultat- och balansräkning
Ordförande föredrar verksamhetsberättelsen
JKsåväl Skogssportens Gynnare som Silva
verksamhetsåret 201,3.Föredragningen avser
fonden.
samt resultat- och balansriikning
Årsmötet beslutar godkänna verksamhetsberättelsen
for silva JK-fonden.
såvä1 Skå'gsspoftens Gynnare som
avseende

§8

§9

§

10

revisoremas berättelse för Skogssportens
Mötesordförande christer Grunder föredrar
Gynnare och Silva JK-fonden'
Äismötet godkänner revisorernas berättelse
genom s'k'
Skogssportens Gynnare' som även
Ärsmötet beslutar att bevilja styrelsen for
det gångna
angelagenheter, ansvarsfrihet för
anknuten förvaltning hanterar silva JK-fondens
året. Beslutet är enhäiligt'
medlemmars
avJVlarianne söderberg och nägra
Ärsmötet beslutar att efter föredragning
för 2014'
foreslagen verksamhetsplan och budget
tankar och idöer under ärsmötet godkänna

(L

§

for 2015'
Fastställande av medlemsavgifter

11

15
pensionärsavgift utgår f o m 20 '
Styrelsen foreslär att sarskilä

Följande medlemsavgifter föreslås'
250 kr
400 kr
400 kr
2 000 kr

Personlig medlem
Familj
Förening/florbund

Företag

förslag'
Årsmötet beslutar enligt styrelsens

§12

styrelsens
i Skogssportens Gynnare och tillika
Årsmötet beslutar att till ordförande
för en tid av 1 år'
orJnir.ura" välja Marianne Söderberg

§ 13

Årsmötetbeslutarattsomstyrelseledamöterförentidavtvåårvälja
Kerstin Carlsson
Lotta Yttergren
Eva-Lena Svanström
Kvarstår
Göran Hillgren
Mats Klingvall

§14

2är
2är
2 är.

1 år
1 år

Årsmötet beslutar
for en tid av 1 år välja
- att som revisorer i Skogssportens Gynnare
Göran Larsson, Sala
Maud Andersson, TäbY
Gynnare for en tid av 1 är välja
- att som revisorssuppleant i Skogssportens
Lars-Erik Engberg, Alta
en tid av 1 år välja
- att som revisorer i Silva JK-fonden för
Lars-Erik Engberg, Älta
Göran Larsson, Sala

för en tid av 1 år välja
- att som revisorssuppleant i Silva JK fond
Maud Andersson, Tiiby

§ 1s

pelsoner
Årsmötet beslutar välja foljande tre

till valberedning lor en tid av i

år'

Siv Bergander, Eksjö, sammankallande
Claes Fries, Umeå
Jan-Erik Nelking, MellbYstrand

§16

om fler
möjlighet att ytterligare sprida budskapet
under denna punkt tas forslag upp om
tar med sig ett antal goda idder'
medlemmar i Gynnarna' Sty;ls;;

r(

§ 17

§

18

Gynnare
för förtroend et att fä leda skogssportens
ordförande Marianne Söderberg tackar
Grunder for ett väl
dagens mot.sorarorande christer
ochtackar
2or4
verksamhetsåret
under
genomfört uPPdrag med en blomma'

Årsmötet avslutas

Mötesordforande

iltu#u&
Kerstin Carlsson

Christer Grunder

Justeras:

{?,'^*arlr* f"'"^' f&a**;
Rune Carlsson

Rune Rädeström

