
PRoToKoLL FÖRT VID ARSMöre nneo SÖoeRnRMNS PENSIONÄnenS
MOTIONSKLUBB, SPM, 2023.03.08

Närvarande vid mötet var 10 personer, 8 från styrelsen och 2 övriga

§ 1 Mötets öppnande
Mötet öppnades av ordförande Hans Hagelin.

§ 2 Fråga om mötets behöriga utlysande
Beslutades att mötet blivit behörigen utlyst.

§ 3 Parentation
Några medlemmar har avlidit under 2022, inga namn nämndes. En tyst minut
hölls for att hedra de bortgångna.

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

§ 5 Val av sekreterare för mötet
Till sekreterare for mötet valdes Marianne lsacsson.

§ 6 Val av två protokolljusterare tillika rösträknare
Till protokolljusterare tillika rösträknare valdes Sten Forssman och
lngemar Granlund.

§ 7 Styrelsens verksamhetsberättelse samt ekonomiska berättelse
Ordförande läste upp verksamhetsberättelsen för 2022. Vi hade '145

medlemmar vid årets slut. Vi märkte en minskning under pandemin, men
antalet medlemmar har nu börjat öka.
Verksamhetsberättelsen godkändes av mötet.

Ekonomiska rapporten
Yvonne läste upp resultaträkningen för 2022, se bilaga. Resultat för 2022
5 564,17 kr.
Balansräkningen 51 920,25, se bilaga.

Resuttaträkning för boule. Arets resultat 1 459 kr. Balansräkning 4 478 kr.

Den ekonomiska berättelsen godkändes av mötet.

§ I Revisorernas berättelse
Revisorernas berättelse lästes av kassören (bilaga). Godkändes av mötet.

§ 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
På revisorernas förslag beslutar årsmötet att styrelsen beviljas ansvarsfrihet
för verksamhetsåret 2022.
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§10

§11

§12

§13

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

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.

Val
Styrelse
Hans Hagelin Ordförande
YvonneJohansson Ledamot
Morgan Brodin Ledamot

Björn Österberg Kassör
Marianne Isacsson Sekreterare
Tommy Carlsson Ledamot
Tommy Ström Ledamot

Suppleanter
Gudrun Fahl6n
Laila Andersson

Revisorer
Eivor Göransson
Rolf Windemo

Bordtennis

Boule

Suppleant
Suppleant

Revisor
Revisor

2 år omval
2 år omval
2 år omval

1 år kvar
1 år kvar
'l år kvar
1 år kvar

2 år omval
1 år kvar

1 år omval
1 år omval

1 år omval
1 år omval
1 år omval

Ovanstående val godkändes av mötet.

Val av sektionsledare
Bowling, ledare Birgitta Melin

Curt Dahlström
Gudrun Fahl6n

Vattengymnastik Margita Lundvall 1 år omval
Marianne lsacsson I år omval
Yvonne Brolin 1 år omval

Lennart Andersson 1 år omval
Tommy Carlsson 1 år omval

Yvonne Johansson 1 år omval
Tommy Ström 1 år nyval

Ovanstående val godkändes av mötet.
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§ 14 Val av valberedning
Förslag att styrelsen i sin helhet är valberedning.
Godkändes av mötet.

§ 15 Fastställande av årsavgift tör 2023
Förslag att årsavgiften för 2A23 blir oförändrad, 200 kr.
Godkändes av mötet.

§ 16 Beslut om budgettör 2023
Budgeten för 2023 (bilaga) lästes upp av kassören.
Budgeten godkändes av mötet.

§ 17 Beslut i ärenden som styrelsen hänskjutit till mötet
Padelsektion
Vid årsmölet2A22 beslutades att bilda en ny sektion, padel. Det har visat sig
att det inte blir bra med en femte sektion, därför foreslås att beslutet från
2022 att bilda ny sektion hävs. Godkändes,

Arkiveringsrutiner
Vi har fått en pärm med gamla protokoll och dokument från när föreningen
startades. Frågan har kommit upp hur länge och var protokoll och dokument
sparas. Enligt skatteverkets regler sparas ekonomiska rapporter 7 är, vilket
vi också kommer att följa. När det gäller protokoll är det viktigt för historiken
att de sparas. Beslut att protokollen utan bilagor sparas kontinuerligt av
sekreteraren.

§ 18 Avslutning
Ordforande tackade de närvarande och avslutade mötet.

Vid protokollet
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