Skogssportens Gynnare

Den svenska orienteringsidrottens stödorganisation
Årsmöte i Skogssportens Gynnare lördagen den 20 mars 2010, i Sollentuna

§1

Ordförande Marianne Söderberg öppnar mötet. Inledningsvis visar ordförande upp den nya,
vackra handsnidade mötesklubban som tillverkats av Bertil Jonsson.

§2

Årsmötet godkänner fastställande av röstlängd genom medlemslista, som cirkulerar runt i
lokalen. Totalt deltar 16 medlemmar vid årsmötet.

§3

Mötet godkänner tidpunkt för utlysning av 2010 års årsmöte. Ordförande ber
mötesdeltagarna om ursäkt för felannonserat datum.

§4

Mötet godkänner dagordning.

§5

Till ordförande för årsmötet väljs Lennart Brattgård och till sekreterare väljs Kerstin
Carlsson

§6

Till protokolljusterare och tillika rösträknare väljs Lennart Karlsson och Helene Cardell.

§7

Ordförande föredrar verksamhetsberättelsen. I anslutning till denna punkt beskriver
Marianne Söderberg att styrelsen under året valt att byta bokföringsprogram och bank och
att vi haft vissa bekymmer i detta sammanhang med redovisning av räkenskaperna.
Årsmötet godkänner denna föredragning avseende såväl för Skogssportens Gynnare som
Silva JK.

§8

Årsmötet beslutar, efter diskussion, att fastställa resultat- och balansräkningar för 2009 för
såväl Skogssportens Gynnare som för Silva JK med de belopp som revisorerna anger i
revisionsberättelserna.

§9

Revisor Bertil Ernfridsson konstaterar att resultat- och balansräkningar för 2009 p.g.a. vissa
brister inte är klar för vare sig Skogssportens Gynnare eller för Silva JK, varför revisionen
inte kunnat slutföras. De nödvändiga korrigeringarna är av redovisningsteknisk natur och
några oegentligheter bedöms inte föreligga. Årsmötet beslutar att godta att
revisionsberättelserna läggs till protokollet när de är klara.

§ 10

Årsmötet beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet under förutsättning att revisorerna

tillstyrker detta i revisionsberättelserna och att revisionsberättelserna i övrigt är rena.

§ 11

Fastställande av medlemsavgifter för 2011.
Styrelsen föreslår oförändrade avgifter för 2011.
Personlig medlem
Personlig medlem, pensionär 65 år
Familj
Förening/förbund
Företag

250 kr
200 kr
400 kr
400 kr
2 000 kr

Årsmötet beslutar enligt styrelsens förslag
§ 12

Behandling av förslag som väckts av styrelsen eller som av medlem inlämnats senast 1 febr.
a. inga förslag från medlemmar har inkommit.
b. Ordförande Marianne Söderberg föredrar förslag till verksamhetsplan för 2010.
Årsmötet godkänner förslaget.
c. Årsmötet beslutar om budget för 2010.

§ 13

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

§ 14

Årsmötet beslutar att som styrelseledamöter för en tid av 2 år välja
Ingrid Andersson (omval)
Kerstin Carlsson (omval)
Eva-Lena Svanström (nyval).

§ 15

Årsmötet beslutar
- att som revisorer i Skogssportens Gynnare för en tid av 1 år välja
Bo Persson (nyval)
Göran Larsson(nyval)
- att som revisorssuppleant i Skogssportens Gynnare för en tid av 1 år välja
Lars-Erik Engberg (omval)
- att som revisorer i Silva JK fonden för en tid av 1 år välja
Lars-Erik Engberg (omval)
Bo Persson (nyval)
- att som revisorssuppleant i Silva JK fonden för en tid av 1 år välja
Göran Larsson (nyval)

§ 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 2010 och framför ett tack till Kjell Larsson, som inte är närvarande
vid mötet. Dessutom avtackas även revisor Bertil Ernfridsson med en blomma.

§ 18

Årsmötet avslutas

Vid protokollet

Justeras

Justeras

Kerstin Carlsson

Lennart Karlsson

Helene Cardell

