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PROTOKOLL 

Årsmöte SURF 2018 

Årsmöte 2018 

Sammanträdesdatum 

2018-02-25 
Tid 

18:00 

Plats 

Cafeterian SURF 
Vid Protokollet 

Sofia Lind 
Utskrivningsdatum 

2018-02-25 

     

1.  Mötets öppnande 

Sittande ordförande Mikael Melefors öppnar årsmötet för 2018. 

 

2.  Val av ordförande för mötet 

Chatarina Persson väljs till ordförande för mötet 

 

3.  Anmälan av styrelsen val av sekreterare vid mötet 

Sofia Lind 

 

4.  Fastställande av röstlängd 

Medlemsförteckningen. Alla medlemmar 18 år och uppåt. 

 

5.  Val av protokolljusterare och rösträknare  

Klara Henriksson, Åsa Östman väljs av mötet som rösträknare 

och justerare. 

 

 

 

6.  Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställs i befintligt skick. 

 

 

 

7.  Fastställande av om mötet blivit i laga ordning utlyst  
Årsmötet godkänner detta. 

 

 

8.  Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelserna  

Mats Håkansson läser upp styrelsens förvaltningsberättelse. Inga 

frågor från medlemmarna och berättelsen läggs till 

handlingarna. 

 

 

9.  Revisorernas berättelse 

Revisionerna har upprättad revisorsberättelse. Revisorerna 

tillstyrker resultatredovisningen och rekommenderar att 

årsmötet beviljar ansvarsfrihet för styrelsen. Revisorsberättelsen 

läggs till handlingarna. 

 

 

10.  Fastställande av balans- och resultaträkningar  
Carina Nylander går igenom den ekonomiska redovisningen för 

föreningen. Årsmötet har inga frågor och redovisningen läggs 

till handlingarna. 

 

 

11.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen  

Årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för 2017. 
 



2 
 

 

12.  Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter inom 

ramen för det i 17 § andra stycket angivna antalet. 

 

Under 2017 har styrelsen haft följande bemanning: 8 ordinarie 

ledamöter och 2 suppleanter. 

 

Årsmötet beslut att fortsätta med samma antal ordinarie 

ledamöter och suppleanter 2018. 

 

 

13.  Val av ordförande för föreningen   
Årsmötet beslutar om omval av Mikael Melefors på 1 år. 

  

 

14.  Val av övriga styrelseledamöter jämte suppleanter  
Styrelsens sittande ledamöte som har gällande mandat från 2017 

års årsmöte: 

 

Anna Lidström, 1 år kvar. 

Carina Nylander, 1 år kvar 

Sofia Lind, 1 år kvar 

Sofie Olofsson, 1 år kvar 

 

Valberedningens förslag till årsmötet: 

Omval på 1 år av Andreas Martinsson 

Omval på 2 år av Mats Håkansson 

Nyval på 2 år av Maria Blixt 

 

Valberedningen har också förslag om fyllnadsval för två av 

personerna med 1 år kvar för att säkerställa styrelsens 

kontinuitet vid 2019 års årsmöte. 

 

Årsmötet godkänner fyllnadsval för 2 av de ordinarie 

ledamöterna med ett år. 

 

Årsmötet beslutar att godkänna valberedningens förslag vilket 

innebär: 

Andreas Martinsson, omval 1 år 

Maria Blixt, nyval på 2 år 

Mats Håkansson, omval 2 år 

Anna Lidström, fyllnadsval på 1 år (1+1 år) 

Sofia Lind, fyllnadsval på 1 år (1+ 1 år) 

 

Valberedningens förslag till suppleanter 

Anna Nilsson suppleant på 2 år 

Anna Edström suppleant på 1 år 

 

Årsmötet beslutar att godkänna valberedningens förslag av 

suppleanter. 
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15.  Anmälan av ungdomsledamot jämte personlig suppleant 

utsedda av ungdomssektionen  

 

Årmöte för US hålls på tisdag 27/2. Representanter från US 

styrelse blir ordförande och vice ordförande. 

 

 

16.  Fastställande av eventuella sektioner förutom 

ungdomssektion (se §22)  

Årsmötet beslutar att Tävlingssektion ska fortsätta i föreningen. 

 

 

17.  Val av två revisorer och en revisorssuppleant 

Valberedningen föreslår omval av sittande revisorer samt 

revisorssuppleant. Årsmötet godkänner valberedningens förslag 

och väljer: 

 

Curt Åke Wännman, omval som extern revisor 

Tiina Ranta, omval som intern revisor 

Emma Wallgren, omval som revisorssuppleant 

 

 

18.  Beslut om antalet ledamöter i valberedningen 

Valberedningen beslutas fortsätta bestå av 3 ledamöter. 

 

 

19.  Val på ett år av ordförande och ledamöter i valberedningen 

Årsmötet beslutar om omval av följande ledamöter i 

valberedningen: 

Catharina Persson, omval 

Veronica Lidgren, omval 

 

Årsmötet beslutar om nyval av Klara Henriksson. 

 

Val av ordförande i valberedningen 

Föreningens ordförande föreslår nyval av Catharina Persson 

som ordförande i valberedningen. 

 

Årsmötet godkänner förslaget om Catharina Persson som 

ordförande i valberedningen.  

 

 

20.  Val av ombud till SvRFs och distriktets allmänna möten och 

ev andra möten där föreningen har rätt att representera 

med ombud.  

 

Valberedningens förslag är att styrelsen utser representant till 

SvRF under verksamhetsåret. 

Årsmötet godkänner valberedningens förslag. 

 

 

21.  Fastställande av årsavgift för nästkommande år.  

Styrelsens förslag till medlemsavgift är samma medlemsavgifter 
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som 2017 vilka är följande: 

 

160 kr för junior. 

290 kr för senior 

600 kr för familjemedlemskap 

 

Årsmötet godkänner styrelsens förslag. 

 

22.  Övriga ärenden som enligt 13 § kan upptas till beslut på 

årsmöte.  
 
Inga övriga ärenden eller motioner har inkommit inför årsmötet 

eller under mötet. 

 

 

23.  Mötet avslutas 

 
 

 

 
Vid pennan 

 

 

 

Sofia Lind 

Ordförande  

 

 

 

Catharina Persson 
Justerare 

 

 

 

 

Åsa Östman 

Justerare 

 

 

 

 

Klara Henriksson 

 

 


