Skogssportens Gynnare

Den svenska orienteringsidrottens stödorganisation

Årsmöte i Skogssportens Gynnare lördagen den 18 april 2009, i Ljungbyhed

§1

Ordförande Marianne Söderberg öppnar mötet och ger en positiv bild av att
årsmötet förlagts till Skåne, där även årets 10 Mila tävling genomförs. Marianne
Söderberg hälsar även Marita Skogum, förbundskapten, välkommen till
årsmötet. Marita föreläser kring landslagets framtida utmaningar och ledarskap.

§2

Årsmötet godkänner fastställande av röstlängd genom
Medlemslista, som cirkulerar runt i lokalen. Totalt deltar 12 medlemmar vid
årsmötet.

§3

Mötet godkänner tidpunkt för utlysning av 2009 års årsmöte.

§4

Mötet godkänner dagordning med tillägg att § 12 behandlas före § 11.

§5

Till ordförande för årsmötet väljs Kim Pettersson och till sekreterare väljs
Kerstin Carlsson

§6

Till protokolljusterare och tillika rösträknare väljs Jan Söderberg och Börje
Lejon.

§7

Ordförande föredrar såväl verksamhetsberättelse som resultat- och balans
räkning för det gångna året.
Årsmötet godkänner denna föredragning avseende såväl Skogssportens Gynnare
som Silva JK.

§8

Revisorernas berättelse för förvaltningen 2008 läses upp och tillstyrks av
årsmötet.

§9

Årsmötet tillstyrker i likhet med revisorerna ansvarsfrihet för den tid revisionen
avser.

§ 10

Ordförande Marianne Söderberg föredrar förslag till verksamhetsplan och
budget för 2009.
Årsmötet godkänner verksamhetsplan och budget, för såväl Skogssportens
Gynnare som Silva JK.

§ 12

Mötesordförande föredrar förslag till stadgeändringar.
Årsmötet beslutar godkänna förslagna stadgar.

§ 11

Fastställande av medlemsavgifter för 2010.
Årsmötet beslutar enligt styrelsens förslag
Nuvarande ständiga medlemmar förblir detta.
Inga nya ständiga medlemmar beviljas inträde i Skogssportens Gynnare fr o m
2010.
Årsavgift fr o m 2010
Personlig medlem
Personlig medlem, pensionär 65 år
Familj
Förening/förbund
Företag

250 kr
200 kr
400 kr
400 kr
2 000 kr

§ 13

Årsmötet beslutar välja Marianne Söderberg till ordförande i Skogssportens
Gynnare och tillika styrelseordförande för en tid av 1 år.

§ 14

Årsmötet beslutar välja
Stig Carlsson som styrelseledamot för en tid av 2 år (omval) och
Per-Anders Westin som styrelseledamot för en tid av 2 år (nyval).

§ 15

Årsmötet beslutar att till Skogssportens Gynnare välja
a. Bertil Ernfridsson, Lidingö som revisor 1 år (omval)
Lars-Erik Engberg, Älta som revisorsuppleant 1 år (omval)
Styrelsen får årsmötets uppdrag att ta fram ytterligare en revisor under
verksamhetsåret.
Årsmötet beslutar att till Silva JK fonden välja
b. Lars-Erik Engberg, Älta som revisor 1 år (omval)
Bertil Ernfridsson, Lidingö som revisor 1 år (omval)
Styrelsen får även här uppdraget att ta fram en revisorsuppleant under
verksamhetsåret.

§ 16

Årsmötet beslutar välja följande tre personer till valberedning för en tid av 1 år.
Siv Bergander, sammankallande
Jan-Erik Nelking

Claes Friis
§ 17

Ordförande Marianne Söderberg tackar för förtroendet att få leda Skogssportens
Gynnare under verksamhetsåret 2009 och framöver ett stort tack till Karin
Johnsson, som lagt mycket tid och energi i att vara kassör. Karin Johnsson
föräras en vacker glasskulptur från Kosta.

§ 18

Årsmötet avslutas

Vid protokollet

Justeringsman

Justeringsman

Kerstin Carlsson

Börje Lejon

Jan Söderberg

