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§1

Mötets öppnande
Ordförande Henrik Söderkvist hälsade föreningsombud och övriga årsmötesdeltagare
välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2

Fastställande av röstlängd
Fastställande av röstlängden till 9 ombud och 45 röster. Se bilaga 2

§3

Fastställande av föredragningslista
Det föreliggande förslaget godkändes. Samt gjort en förändring gällande röstlängden
(5C) som detta möte sköts i easymeet.

§4

Fastställande av mötets behöriga utlysande
Årsmötet beslutade anse att årsmötet enligt stadgarna behörigen utlysts.

§5

Val av:
a) Mötesordförande
b) Mötessekreterare
c) Protokolljusterare (2)

§6

Leif-Göran Mosell
Elin Lund Jonsson
Chia Abdolah
Kenneth Carlsson

Behandling av verksamhetsberättelse och årsredovisning
Genomgick styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse 2020 samt
revisionsberättelsen. Se bilaga 3
a) SDF-styrelsens verksamhetsberättelse 2020
b) SDF styrelsens årsredovisning 2020
c) SDF-ets revisorers berättelse 2020
Årsmötet beslutade:
att godkänna och till handlingarna lägga styrelsens verksamhetsberättelse och
ekonomiska berättelse samt revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2020.

§7

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beslutade:
att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020-01-01 – 2020-12-31 samt
för arbetsåret enligt stadgarna.

§8

Behandling av SDFs verksamhetsplan, budget och årsavgift
Styrelsen föredrog och förklarade sitt förslag till verksamhetsplan och budget (bilaga 4
och 5) för 2021. Vidare diskuterades årsavgift till föreningarna.
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Årsmötet beslutade:
a) att godkänna förslaget till verksamhetsplan och budget 2021
b) att årsavgiften bibehålls oförändrad med 500 kr/förening
§9

Behandling av motioner samt SDF-styrelsens förslag
Motion inkommen från IFK Söderhamn. Motionen föreslår valberedningens
sammansättning enligt bilaga 6 och 7. Motionen föreslår att föreningarna turas om att
sitta som valberedning där det skall finnas tre representanter från tre föreningar – en
ordförande, en ledamot från Hälsingland och en ledamot från Gästrikland. En av
föreningarna i valberedning sitter kvar ytterligare ett år – så alltså minst två nya
föreningsrepresentanter varje år.
Årsmötet beslutar:
att tillstyrka IFK Söderhamns förslag. Ytterligare beslut se § 13 Valberedning.

§ 10

Fastställande av antal ordinarie styrelseledamöter och ersättare
Fastställdes antal ledamöter enligt stadgarna till 4 st. utöver ordförande och ersättare
till 2 st. i styrelsen.

§ 11

Val av styrelse
Årsmötet valde till:
a) Ordförande (1 år)
b) Ledamöter (2 år omval)
(2 år nyval)
c) Kvarstår
(1 år)
d) Nyval/omval ersättare (1 år)

Henrik Söderkvist
Maria Törnberg
Mats Sahlberg
Kristina Gelin Hellgren
Yvonne Cederholm
Andreas Heeger
Vakant

Söderhamn
Bergvik
Ockelbo
Söderhamn
Sandviken
Ljusdal
X

Årsmötet beslutar:
att SDF-styrelsen får i uppdrag att till styrelsen tillsätta ytterligare en ersättare.
§ 12

Val av revisor/revisorer
Årsmötet valde till:
a) Revisorer (1 år)

b) Revisorsersättare (1 år)

Mats Svedberg
Gävle
(Aktiv Revision, auktoriserad revisor)
Reijo Vuori

Furuvik

§ 13

Valberedning
Årsmötet beslutar:
att SDF-styrelsen får i uppdrag att utse representanter till Valberedningen 2021. Motion
enligt § 9.

§ 14

Ombud till DF-mötet och ombud till Förbundsmötet 2021
Årsmötet beslutar:
att uppdra till styrelsen att utse representanter till DF-mötet och Förbundsmötet 2021.

§ 15

Övriga frågor
Inga övriga frågor noterades.
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§ 16

Avslutning
Mötesordförande Leif Göran Mosell förklarade årsmötet 2021 avslutat. Henrik
Söderkvist tackar för visat deltagande på årsmötet.

Leif Göran Mosell, mötesordförande

Leif-Göran Mosell

___________________________

Leif-Göran Mosell (Apr 27, 2021 10:47 GMT+2)

Elin Lund Jonsson, sekreterare

Elin Lund Jonsson

___________________________

Elin Lund Jonsson (Apr 27, 2021 09:54 GMT+2)

Justerare:
Chia Abdolah
CA

___________________________
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Kenneth Carlsson
___________________________
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