Årsmötesprotokoll - Stockholm Trekkers 2019

Datum: 2019-03-02
Plats: Skarpnäcks kulturhus
Närvaro styrelsen:
Urban Andersson, Ordförande
Ricki Giorgi, Vice ordförande
Maria Ström, Kassör
Ulf Håård, Sekreterare
Eva Friberg, Suppleant
Stefan Åkesson, Suppleant
Närvarande medlemmar:
Anthony Sandberg
Eric Persson
Jesper Rådegård
Leia Vernby
Michael Wolfgang
Solange Murphy
Christian Eriksson
Torbjörn Lindqvist

Närvarande
Närvarande
Närvarande
Närvarande
Närvarande
Närvarande

Bertil Karlberg
Erik Gobbo
Kristina Johanson
Lisa Delin
Peter Persson
Viggo Ström
Mona Johansson
Joakim Bryntesson

Bo Freiberg
Hans Cruse
Kristoffer Ström
Magnus Norden
Samuel Scherman
Yvonne Crafoord
Peter Hägglund

§ 1.

Årsmötets öppnande:
Årsmötet öppnades av ordförande Urban Andersson.

§ 2.

Upprop samt fastställande av röstlängd:
Röstlängdfastställd till 29 röstberättigade.

§ 3.

Årsmötet behöriga utlysande:
Årsmötet ansåg årsmötet som behörigt utlyst.

§ 4.

Fastställande av årsmötets föredragningslista:
Årsmötet fastställde föredragningslistan.

§ 5.

Val av årsmötesordförande, årsmötessekreterare samt två justerare:
Årsmötet valde Ricki Giorgi till årsmötesordförande.
Årsmötet valde Ulf Håård till årsmötessekreterare.
Årsmötet valde Yvonne Crafoord och Hans Cruse till justerare av årsmötesprotokollet.

§ 6.

Styrelsens verksamhetsberättelse:
Sekreterare Ulf Håård gjorde en kort sammanställning av verksamhetsberättelsen 2018 samt
verksamhetsplanen 2019.
Årsmötet godkände verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 2018.

§ 7.

Revisorns berättelse över styrelsens förvaltning under senaste verksamhetsåret:
Revisor Torbjörn Lindqvist gjorde en kort sammanställning av revisionen av samt yrkade för
årsmötets godkännande av resultat- och balansräkning av föreningens verksamhetsår 2018.

§ 8.

Fastställande av resultat- och balansräkning:
Årsmötet godkände fastställandet av resultat- och balansräkningen för verksamhetsåret 2018.

§ 9.

Frågan om ansvarsfrihet för den tid som revisionen avser:
Årsmötet beslöt att ge avgående styrelse ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.
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§ 10.

Behandling av, i stadgeenlig ordning, inkomna motioner:
Styrelsens proposition:
I enlighet med beslut från årsmötet 2018 presenterades och överlämnade styrelsen sin proposition
med förslag till nya stadgar för Stockholm Trekkers, att gälla efter detta årsmöte, för beslut av
årsmötet.
Årsmötet beslöt att godkänna de nya stadgarna.

§ 11.

Behandling av styrelsens verksamhetsplan, medlemsavgifter och ersättningar för kommande
verksamhetsår:
Verksamhetsplanen för 2019 godkändes av årsmötet
Medlemsavgifterna förblir oförandrade för årsmedlemskap Bridge och Engineer.
Dagsmedlemskap Cadett ändras till 25 kronor samt entré, för att till verksamhetsåret
2020 följa de, efter årsmötet, gällande stadgarna.
Förslag till medlemsavgifterna för verksamhetsåret 2019 godkändes av årsmötet.
Inga styrelsearvoden utgår till föreningens styrelse.
Ersättning för löpande kostnader utbetalas enligt inlämnade kvitton.
Skattefria traktamenten och reseersättningar utbetalas i förekommande fall enligt gällande
skatteregler. Under 2018 har inga sådana ersättningar betalats ut.
För 2019 föreslås samma regler att gälla för samtliga typer av ersättningar.
Förslag till ersättning och traktamente för verksamhetsåret 2019 godkändes av årsmötet.

§ 12.

Val av styrelseledamöter, revisor samt valberedning:
Kristoffer Ström lämnade valberedningens förslag till styrelse för kommande verksamhetsår:
Sittande styrelse får nytt förtroende samt att Yvonne Crafoord väljs till ny ledamot i styrelsen.
Årsmötet godkände styrelsens sammansättning för verksamhetsåret 2019 enligt nedanstående.
Urban Andersson ledamot samt till ordförande.
Ricki Giorgi till ledamot samt vice ordförande.
Maria Ström till ledamot samt kassör.
Ulf Håård till ledamot samt sekreterare.
Yvonne Crafoord till ledamot.
Eva Friberg samt Stefan Åkesson till suppleanter.
Årsmötet valde Torbjörn Lindqvist till revisor.
Årsmötet valde Kristoffer Ström till valberedning.

§ 13.

Årsmötets avslutande:
Årsmötets ordförande Ricki Giorgi tackade närvarande samt avslutade årsmötet.

Årsmötesordförande: Ricki Giorgi

Årsmötessekreterare: Ulf Håård

Justerare: Hans Cruse

Justerare: Yvonne Crafoord

