
Årsmötesprotokoll för Skuru IK - den 9 juni 2021

______________________________________________________

1. Fastställande av röstlängd för mötet
Antalet röstberättigade medlemmar räknades till 13 stycken. Årsmötet 
beslutade att fastställa röstlängden.

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
Årsmötet beslutade att välja Orvar Parling till mötesordförande och Elin Lind 
till sekreterare.

3. Val av protokolljusterare och rösträknare
Årsmötet beslutade att välja Jack Sjölund till protokolljusterare och Sofia 
Heintz till rösträknare.

4. Frågan om mötet utlysts på rätt sätt
Årsmötet beslutade att anse årsmötet enligt stadgarna utlyst i behörig ordning.

5. Fastställande av föredragningslista
Årsmötet beslutade att fastställa föredragningslistan för årsmötet.

6. a) styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste 
verksamhetsåret
Verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår presenterades för 
årsmötet dels av ordförande för huvudstyrelsen och dels av varje sektions 
ordförande. Årsmötet beslutade att godkänna verksamhetsberättelsen i sin 
helhet och lägga dessa till handlingarna. 

b) styrelsens ekonomiska redovisning (balans- och resultaträkning) 
för det senaste räkenskapsåret
Den ekonomiska redovisningen för föregående verksamhetsår presenterades 
för årsmötet. En fråga ställdes gällande stödfonderingen och sektionernas olika 
andelar, samt process kring beslut av fonderingen. Årsmötet beslutade att 
godkänna balans- och resultaträkningen för verksamhetsåret. 

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det 
senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
Revisorsberättelse presenterades för årsmötet. Årsmötet beslutade att 
godkänna revisorsberättelsen. 

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tidrevisionen avser. I 
detta beslut får inte den avgående styrelsens ledamöter delta
Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

9. Fastställande av medlemsavgifter.
Förslag från styrelsen att bibehålla nuvarande nivå om 300 kronor i årlig 
medlemsavgift godkändes av årsmötet.

10.Fastställande av verksamhetsplan för det kommande verksamhets-/
räkenskapsåret.
Verksamhetsplan för kommande verksamhetsår presenterades på årsmötet 
dels av huvudstyrelsen och dels av varje sektions ordförande. Årsmötet 
beslutade att godkänna verksamhetsplanen för kommande verksamhetsår.

Assently: ca16f56559b5de0c1ebef1987d81fe6d78064170e1129e11ea2e81d32fad6eb928601a8c8883d81016f23141fae5009282491ab6025d69f4035a6764ec6ba724



11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
Simningssektionen presenterade två inkomna motioner, dels Motion gällande 
Mobbning och kränkande behandling, dels Motion gällande tydligare ramverk 
kring uppflyttning till tävlingsgrupper.

12. Val av 

a) föreningens ordförande för en tid av 1 år
Årsmötet beslutade att välja Sofia Heintz till ordförande

b) minst en ledamot i styrelsen för en tid av 2 år
Årsmötet beslutade att välja Elin Lind, Jack Sjölund och Orvar Parling . 
Samtliga år 2 av 2.

Ordföranden från varje sektionsstyrelse ingår även i huvudstyrelsen som 
ledamöter. De valda är:
Ledamot från handbollssektionen: Jonas Johansson (ordförande)
Ledamot från simsektionen: Madelene Öhrman (ordförande)
Ledamot från basketsektionen: Henry Mårtenson (ordförande)

b) minst en suppleant i styrelsen för en tid av 1 år
Årsmötet beslutade att inte välja någon suppleant i styrelsen

c) två revisorer jämte en suppleant för en tid av 1 år. I detta val får 
inte den nyvalda styrelsens ledamöter delta

Årsmötet beslutade att välja Johan Rönnkvist, PWC som huvudansvarig revisor
(omval), Marianne Flink som Föreningsrevisor (omval) samt Anders Björkdahl 
som Föreningsrevisorssuppleant (omval).

d) fyra ledamöter* i valberedningen för en tid av 1 år, av vilka en 
skall utses till ordförande

Volentärernas representant och tillika sammankallande, Kersti Sundbro, väljer 
att avgå efter flertal år i denna position. Årsmötet tackar Kersti för hennes 
åtaganden under denna tid. Valberedningen föreslår årsmötet att utse ny 
sammankallande och tillika representant för volentärerna, Rolf Johansson, 
samt återval av Jürgen Elsnitz och Sara Brännström samt nyval av Thomas 
Pörtfors.
Årsmötet beslutade att välja samtliga fyra föreslagna representanter i 
valberedningen.

13. Fastställande av sektionsstyrelser
Årsmötet beslutade att godkänna fastställande av sektionsstyrelser. 

14. Övriga frågor Övriga frågor.
* En per sektion, samt en från Volontärerna.
Inga övriga frågor.

Protokollet justeras:

………………………….                 
Jack Sjölund  
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