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Protokoll för Stockholm Trekkers årsmöte 2017
Mötet hölls Lördagen den 17 december 2016, Kvartersgården Täby, Erikslundsvägen 200
Närvarande enligt bilaga:
1.

Mötets öppnande.
Ricki Giorgi hälsade alla välkomna till årsmötet.

2.

Upprop och fastställande av röstlängd
Upprop hölls och röstlängden fastställdes.

3.

Fråga om kallelse skett i behörig ordning
Årsmötet anser att kallelsen har skett i behörig ordning.

4.

Fastställande av föredragningslista
Föredragningslistan fastställdes, med reservation för automatiska förändringar i förhållande till
inlämnade motioner (Ricki Giorgis inlämnade motion om årsmötets omfattning och Ricki
Giorgis inlämnade motion om justering av stagdarna. Punkterna 10 c och a.)

5.

Val av mötesfunktionärer
a.

Mötesordförande
Till mötesordförande valdes Ricki Giorgi

b. Mötessekreterare
Till årsmötessekreterare valdes Urban Andersson
c.

Två justeringsmän och rösträknare
Till justeringsmän och rösträknare valdes Eva Friberg och Maria Ström.

6.

Styrelsens verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelse: Finns inte för 2015 och 2016
Senaste korrekta årsmötet som hölls var 2014, det från 2015 finns det inget justerat protokoll på
och likadant med årsmötet för 2016.
(Ny närvarande Lisa Delin, röstlängden justeras)

7.

Revisorns berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsåret
Revisorns berättelse över verksamheten gicks igenom. För åren 2014 till 2016 kan inte revisorn
tillstyrka ansvarsfrihet.
Noterat är att revisorn tillstyrkte ansvarsfrihet för 2013 års styrelse vid årsmötet 2014 med en
varning.
Den styrelse som väljs på dagens årsmöte får i uppdrag att ta reda vad som hänt 2014-2016.
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Fastställande av resultat- och balansräkning
Revisorn informerar om att det saknades hyresavtal på 2? dagar för Skarpnäcks kulturhus Ingen
faktura och inget kvitto fanns. Det saknades också kvitton på några 55 kronors betalningar.
Årsmötet beslöt att såsom utgångspunkt för verksamheten utgå från resultat- och
balansräkningen, men att liksom i punkten 7 uppdra åt den styrelse som väljs på dagens årsmöte
att ta reda vad som hänt 2014-2016.

9.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
Eftersom den styrelse som väljs på dagens årsmöte får i uppdrag att ta reda vad som hänt 20142016 beslöt årsmötet beslöt att bordlägga denna fråga till årsmötet 2018.

10.

Behandling av i stadgeenlig ordning inkomna motioner
Enligt stadgarna ska motioner vara inlämnade 2 veckor före mötet, inga motioner inkom två
veckor före mötet men eftersom det stod i kallelsen att motionerna skulle var inlämnade senast
lördagen den 10 december beslöts att 11 motioner var korrekt inlämnade.
a.

Motion från Ricki Giorgi om justeringar av stadgarna. Se bilaga.

Motionen innehåller också ett yrkande om automatiskt bifall till Torbjörn Lindqvists inlämnade
motion av ändring av stadgarna, förutom det som gäller §10 och §19 st 1 som omfattas av Ricki
Giorgis motion. Förslagen till skrivning av §19, 2-4 st i Torbjörn Lindquists inlämnade motion
föreslås ingå som st 4-6 under §14.
Årsmötet beslöt att bifalla Ricki Giorgis motion med yrkande. Stadgeändringen beslöts också
vara omedelbart justerad.
b. Motion från Torbjörn Lindqvist om ändring av stadgar.
Motionen är redan behandlad i samband med Ricki Giorgis motion under 10a.
c.

Motion från Ricki Giorgi om årsmötets omfattning, se bilaga.

Årsmötet beslöt att bifalla motionen
d. Motion från Ulf Håård om trekdagarnas antal och tider
Ricki Giorgi har lämnat in ett skriftligt yrkande gällande motionen som innebär att motionen
antas som årsmötets önskan och ska överlämnas till den styrelse som väljs av årsmötet, och
därmed av årsmötet som besvarad.
Årsmötet beslöt att bifalla Ricki Giorgis yrkande och anse Ulf Håårds motion som besvarad.
e.

Motion från Ulf Håård om förändrade medlemsavgifter.

Ricki Giorgi har lämnat in ett skriftligt yrkande att bifalla motionen.
Årsmötet beslöt att bifalla Ulf Håårds motion.
f.

Motion från Ulf Håård om styrelsen sammansättning.
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Eftersom stadgarna nu är ändrade beslöt årsmötet att anse motionen som besvarad
g.

Motion från Stefan Lillis Åkesson om trekdagarnas antal, se bilaga.

Ricki Giorgi har lämnat in ett skriftligt yrkande gällande motionen som innebär att motionen
antas som årsmötets önskan och ska överlämnas till den styrelse som väljs av årsmötet, och
därmed av årsmötet som besvarad.
Årsmötet beslöt att bifalla Ricki Giorgis yrkande och anse Stefan Lillis Åkessons motion som
besvarad.
h. Motion från Stefan Lillis Åkesson om spel och trivia, se bilaga.
Ricki Giorgi har lämnat in ett skriftligt yrkande gällande motionen som innebär att motionen
antas som årsmötets önskan och ska överlämnas till den styrelse som väljs av årsmötet, och
därmed av årsmötet som besvarad.
Årsmötet beslöt att bifalla Ricki Giorgis yrkande och anse Stefan Lillis Åkessons motion som
besvarad.
i.

Motion från Stefan Lillis Åkesson om dekoration, se bilaga.

Ricki Giorgi har lämnat in ett skriftligt yrkande gällande motionen som innebär att motionen
antas som årsmötets önskan och ska överlämnas till den styrelse som väljs av årsmötet, och
därmed av årsmötet som besvarad.
Årsmötet beslöt att bifalla Ricki Giorgis yrkande och anse Stefan Lillis Åkessons motion som
besvarad.
j.

Motion från Maria Ström om familjepris

Ricki Giorgi har lämnat in ett tilläggsyrkande till motionen.
Årsmötet beslöt att medlemsavgiften ska vara 50% av ordinarie avgift för medlemmar under 18
år. Beslutet påverkar inte inträdesavgiften.
Not: Ny närvarande Joakim Bergström (röstlängden justeras)
k.

Motion från Kristoffer Ström om inloggning till föreningens konton på internet, se bilaga.

Årsmötet biföll motionen och överlämnar den till den styrelse som väljs av årsmötet att
genomföra.
11.

Behandling av styrelsen propositioner
a.

Verksamhetsplan

Ingen verksamhetsplan har lämnats in av styrelsen
b. Medlemsavgifter
Medlemsavgifter är redan behandlade under punkten 10 e och j.
c.

Budget
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Inget förslag till budgetförslag har lämnats in av styrelsen
12.

Val av styrelse (ändrat innehåll i förhållande till punkten 10 a)
a.

Val av styrelse

Årsmötet beslöt att enhälligt välja de som valberedningen föreslår till styrelse.
Styrelsens ordinarie ledamöter: Urban Andersson, Ricki Giorgi, Ulf Håård och Maria Ström.
Suppleanter: Eva Friberg och Stefan Lillis Åkesson.
b. Val av ordförande
Årsmötet valde enhälligt Urban Andersson till föreningens ordförande.
c.

Val av vice ordförande

Årsmötet valde enhälligt Ricki Giorgi till föreningens vice ordförande.
d. Val av sekreterare
Årsmötet valde enhälligt Ulf Håård till föreningens sekreterare.
e.

Val av kassör

Årsmötet valde enhälligt Maria Ström till föreningens kassör.
13.

Val av revisor
Årsmötet valde enhälligt Torbjörn Lindqvist till föreningens revisor.

14.

Val av valberedning
Årsmötet valde enhälligt Kristoffer Ström till föreningens Valberedning.

15.

Frågestund
a.

Årsmötet beslöt att den på årsmötet valda styrelsen senast den 31 mars 2017 ska inkomma
med verksamhetsplan för 2017 och presentera detta på webbplats och på trekdag.

b. Förslag på plats från Torbjörn Lindqvist om att motioner framgent ska redovisas i
dagordningen i den ordning de bör tas på årsmötet.
Årsmötet beslöt att bifalla förslaget.
c.

Förslag att utse Peter Söderlund till hedersmedlem enligt stadgarna §9 st 1.

Årsmötet utsåg enhälligt Peter Söderlund till hedersmedlem.
d. Förslag att utse Peter Söderlund till ”Admiral” enligt stadgarna §9 st 2.
Årsmötet utsåg enhälligt Peter Söderlund till ”Admiral”

Stockholm
Trekkers

16.

Mötets avslutande
Mötet avslutades.

Årsmötessekreterare

Urban Andersson

Årsmötesprotokollet justeras

Eva Friberg

Maria Ström
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