Årsmötesprotokoll - Stockholm Trekkers 2018

Datum: 2018-03-03
Plats: Skarpnäcks kulturhus
Närvaro styrelsen:
Urban Andersson, Ordförande
Ricki Giorgi, Vice ordförande
Maria Ström, Kassör
Ulf Håård, Sekreterare
Eva Friberg, Suppleant
Stefan Åkesson, Suppleant
Medlemmar:
Andreas Nilsson
Lisa Delin
Saga Ström
Fredrik Lindholm
Torbjörn Lindqvist

Närvarande
Närvarande
Närvarande
Närvarande
Närvarande
Frånvarande

Kristina Johansson
Kristoffer Ström
Magnus Nordén
Niklas Johansson
Viggo Ström
Yvonne Crafoord
Mikael Pålsson
Anna Lindqvist
Bertil Karlberg (tillkom vid § 12)

18 närvarande medlemmar samt en tillkom, varav samtliga med rösträtt.
§ 1.

Årsmötets öppnande:
Årsmötet öppnades av ordförande Urban Andersson.

§ 2.

Upprop samt fastställande av röstlängd:
Samtliga närvarande äger rösträtt.

§ 3.

Årsmötet behöriga utlysande:
Mötet ansåg årsmötet som behörigt utlyst.

§ 4.

Fastställande av årsmötets föredragningslista:
Mötet fastställde föredragningslistan.

§ 5.

Val av mötesordförande, mötessekreterare samt två justerare:
Mötet valde Ricki GIorgi till mötesordförande.
Mötet valde Ulf Håård till mötessekreterare.
Mötet valde Yvonne Crafoord och Lisa Delin till justerare av årsmötesprotokollet.

§ 6.

Styrelsens verksamhetsberättelse:
Ordförande Urban Andersson gjorde en kort dragning av verksamhetsberättelsen 2017 samt
verksamhetsplanen 2018.
Mötet godkände verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 2017.

§ 7.

Revisorns berättelse över styrelsens förvaltning under senaste verksamhetsåret:
Revisor Torbjörn Lindqvist gjorde en kort dragning av samt yrkade för mötets godkännande av
resultat- och balansräkning av föreningens verksamhetsår 2017 samt den revidering som gjorts
av verksamhetsåren 2015/2016.

§ 8.

Fastställande av resultat- och balansräkning:
Mötet godkände fastställandet av resultat- och balansräkningen för 2017 samt revideringen av
verksamhetsåren 2015/2016.

§ 9.

Frågan om ansvarsfrihet för den tid som revisionen avser:
Mötet beslöt ge styrelsen ansvarsfrihet.
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§ 10.

Behandling av, i stadgeenlig ordning, inkomna motioner:
Styrelsens proposition: Styrelsen vill att föreningen ger tillträdande styrelse uppdraget att till
nästa årsmöte ta fram ett förslag till nya, tydligare och modernare stadgar.
Mötet biföll förslaget och gav tillträdande styrelse i uppdrag att ta fram ett förslag till nya,
tydligare och modernare föreningsstadgar till nästa årsmöte.
Inga andra motioner eller propositioner har inkommit.

§ 11.

Behandling av styrelsens verksamhetsplan, medlemsavgifter för kommande verksamhetsår:
Mötet godkände verksamhetsplanen för 2018.
Inga förändringar är gjorda gällande medlemsavgifter och ersättningar för kommande
verksamhetsår.

§ 12.

Val av styrelseledamöter, revisor samt valberedning:
Mötet valde Urban Andersson till ordförande på ett år.
Mötet valde Ricki Giorgi till vice ordförande på ett år.
Mötet valde Marias Ström samt Ulf Håård till ledamöter på ett år.
Mötet valde Eva Friberg samt Stefan Åkesson till suppleanter på ett år.
Mötet valde Torbjörn Lindqvist till revisor på ett år.
Mötet valde Kristoffer Ström till valberedning på ett år.

§ 13.

Övriga frågor:
Förslag: att inför Trekdagarna skicka förfrågan om vilka som kan hjälpa till via E-post.
Mötet biföll förslaget.
Förslag: att undersöka möjligheten att föreningen kan arrangera något Swecon-liknande event, ev.
tillsammans med annan Star Trek förening.
Mötet biföll förslaget och gav styrelsen uppdraget att undersöka möjligheten.

§ 14.

Mötets avslutande:
Mötesordförande Ricki Giorgi tackade närvarande samt avslutade årsmötet.

Årsmötesordförande: Ricki Giorgi

Årsmötessekreterare: Ulf Håård

Justerare: Lisa Delin

Justerare: Yvonne Crafoord

