Protokoll fört vid ÅRSMÖTE med Parasport Gävleborg
TID:
PLATS:
ORG. NR:
DELTAGARE:

2018-03-25
Scandic Väst Gävle
885000-7256
Se bilaga 1

§1

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

§2

Fastställande av röstlängd
Fastställande av röstlängden till 5 röstberättigade ombud från 3
föreningar. Se bilaga 1

§3

Fastställande av föredragningslista
Godkändes föreliggande förslag

§4

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

§5

Val av:
Årsmötet utsåg till:
a) Mötesordförande
b) Mötessekreterare
c) Protokolljusterare/
rösträknare

§6

Lars Beckman
Johanna Mårtensson
Ulf Bengtsson, Rejo Vori

Behandling av verksamhets- och årsredovisning
Genomgicks styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse 2017
samt revisionsberättelsen. Se bilaga 2, 3 och 4.
a) SDF-styrelsens verksamhetsberättelse 2017
b) SDF-styrelsens årsredovisning 2017
c) SDF-ets revisorers berättelse 2017
Årsmötet beslutade:
att godkänna och till handlingarna lägga styrelsens
verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse samt
revisionsberättelsen

§7

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beslutade:
att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017-01-01 –
2017-12-31 samt för arbetsåret enligt stadgarna

§8

Behandling av verksamhetsplan, budget och årsavgift
Styrelsen föredrog och förklarade sitt förslag till verksamhetsplan (bilaga
5) och budget (bilaga 6) för 2018. Vid föredragningen kan följande
särskilt noteras. I anledning av minskat bidrag från regionen bör det bli
ett underskott i budgeten och styrelsen bör få i uppdrag att vidtaga
åtgärder för att balansera budgeten under detta år och det närmaste
kommande åren.

Vidares diskuterades årsavgift för föreningarna.

Årsmötet beslutade:
a) Att godkänna förslaget till verksamhetsplan.
b) Att uppdraga till styrelsen att vidtaga åtgärder för att skapa en budget
i balans för 2018 med utblick även för kommande år. Även
delbudgeten för Gävleborgs rekryteringsgrupp behöver balanseras
vilket rekommenderas att ske i samråd med arbetsgruppen som är
närmast verksamheten
c) Att årsavgiften höjs till 500 kr/förening
§9

Behandling av motioner samt SDF-styrelsens förslag
Noterades att inga frågor/motioner förelåg till behandling av årsmötet.

§ 10

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

§ 11

Val
Årsmötet valde till:
a) Ordförande (1 år)
b) Ledamöter nyval (2 år)

c) Kvarstående ledamöter
sedan förra årsmötet (1 år)

d) Ersättare omval (1år)

Henrik Söderkvist

Söderhamn

Yvonne Cederholm
Susanne Roslund

Sandviken
Gävle

Kerstin Markström
Ronny Nilsson

Sandviken
Gävle

Lars-Göran Wadén
Vakant

Gävle

e) Revisorer omval (1 år)

PWC
(godkänd revisor)
Reijo Vuori

Bollnäs

f) Revisorsersättare omval (1år)

Olle Bengtsson

Söderhamn

g) Valberedning omval (1 år):

Jörgen Barresäter
Gävle
(ordförande)
Vakant (styrelsen får i uppdrag att
tillsätta den vakanta
ledarmotsplatsen i valberedningen)

Furuvik

§12

Övriga frågor
Inga övriga frågor framfördes

§ 13

Avslutning
Mötesordförande Lars Beckman förklarade årsmötet 2018 avslutat

Lars Beckman, ordf.

Johanna Mårtensson, sekr.

___________________

___________________

Justeras:
Ulf Bengtsson

Rejo Vuori

___________________

____________________

