PRoToKoLL FÖRT VID ARsMÖTE MED SÖOERUEMN§ PENSIONÄNTNS
MOTIONSKLUBB, SPM, 2422.03-17

Närvarande vid mötet var 15 personer

§1

tlllötets öppnande
Mötet öppnades av ordförande Hans Hagelin.

§2

Fråga om möteb behöriga utlysande
Beslutades att motet blivit behörigen utlyst.

§3

Parentation
lngen parentation hölls.

§4

Val av ordförande för mötet
Till ordförande för mötet valdes Hans Hagelin.

§5

Val av sekreterare för mötet
Till sekreterare för mdtet valdes Marianne lsacsson.

§ 6

Val av två protokolljusterare tillika röeträknare
Till protokolljusterare tillika rösträknare valdes §ten Forssman och
Margareta Olsson.

§ 7

S§relsens verksamhetsberättelse samt ekonomiska berättelee
Ordförande läste upp verksamhetsberättelsen för 2Q21. Vi hade 170
medlemmar vid årets slut. Verksamheten påverkades av den pågående
pandemin.
Verksamhetsberättelsen godkändes av mötet.

§ I

RevisorErnas berättelse
Revisorernas berättelse lästes av kassören (bilaga). Godkändes av mötet.

§I

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
På revisorernas förslag beslutar årsmötet att styrelsen beviljas ansvarsfrihet
för verksamhetsåret 2021 .

§

10

Fastställande av arvoden för styrelsen
Förslag att arvodena för ordförande, kassör och sekreterare ska vara
oförändrade, 999 kr. Godkändes av mötet.

§

{1

Sektionernas berättelser
Sektionernas berättelser för boule, bordtennis, bowling och vattengymnastik
lästes upp och kommer att finnas på respektive sektions sida på hemsidan.
Berättelserna godkändes av mötet.
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PRoToKoLL FÖRT VID ARSMÖre UEP SÖOERNAMNS PENSIONÄRrNS
MOTIONSKLUBB, SPM, 2022.03.17

§

12

Val
Styrelse
Hans
Ordforande
Yvonne Johansson Ledamot
Ledamot
Morgan

1 år kvar
1 år kvar
1 år fyllnadsval

Björn Österberg
Marianne lsacsson
Tommy Carlsson
Tommy

Kassör
Sekreterare
Ledamot
Ledamot

2 år omval
2 år omval
2 år omval
2 år nyval

Suppleant
Suppleant

2 år omval
1 år kvar

Eivor Göransson
Rolf Windemo

Revisor
Revisor

1 år omval
1 år omval

Vakant

Revisorssuppleant

Hagelin

Brodin

Ström

Suppleanter
Laila Andersson
Gudrun Fahl6n

Revisorer

Ovanstående val godkändes av mötet.

§13

Val av sektionsledare
Birgitta Melin
Bowling, ledare
Curt Dahlström
Gudrun Fahten

Vattengymnastik

1 år omval
1 år omval
1 år omval

Margita Lundvall 1 år omval
Marianne lsacsson 1 år omval
Yvonne
1 år omval

Brolin

Bordtennis

Tommy Carlsson 1 år omval
Lennart Andersson 1 år omval

Boule

Yvonne Johansson 1 år omval
1 år nyval
Tommy

Ström

Ovanstående val godkändes av mötet.
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PRoToKoLL FÖRT VID ARSMöIE

NNEO

SÖPCNNAMNS PENSIONÄNERS

MOTIONSKLUBB, SPM, 2022.03-17

§

14

Val av valberedning
Förslag att styrelsen i sin helhet är valberedning.
Godkändes av motet.

§{5

Fastställande av årcavgift tör 2022
Förslag att årsavgiften för 2022 blir oförändrad, 200 kr.
Godkändes av mötet.

§16

Beslut om budgettör 2022
Budgeten för 2022 godkändes enligt styrelsens förslag (bilaga). En
ny aktivltet är budgeterad, se mer under § 17.Vi har stabil ekonomi.
Budgeten godkändes av mötet.

§17

Beslut i ärenden som styrelsen hänskiutit till mötet
En ny aktivitet, padel, har startats. Styrelsen föreslår att den ska ingå som en
sektion i SPM. En fråga kom upp vem som blir sektionsledare för padel.
Göran Dereskogh tar upp det i gruppen och informerar styrelsen.
Nya sektionen padelgodkändes av mötet.

§18

Avslutning
Ordförande tackade de närvarande och avslutade mötet.

Vid protokollet
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Marianne lsacsson

Protokollet justeras
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Sten Forssman
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