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Årsmöte 2017-03-19
RSK-lokalen, Rengsjö

Protokoll

1. Röstlängden för mötet fastställdes till 13 stycken.
2. Anders Olsson valdes till ordförande för årsmötet och Olov Linck valdes till mötets sekreterare.
3. Sonja From och Peter M Andersson valdes till att jämte mötesordföranden justera årsmötesprotokollet samt att
de även utsågs till rösträknare.
4. Fastställdes att årsmötet hade utlysts på rätt sätt.
5. Föredragningslistan fastställdes i enlighet med dagordning.
6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret godkändes.
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret godkändes.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning det senaste verksamhets-/räkenskapsåret redovisades.
8. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för den tid revisionen avser.
9. RSK:s medlemsavgift för 2018 fastställdes till 150: - per enskild medlem och 250: - för familj.
10. Styrelsens förslag till verksamhetsplan samt budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret godkändes.
11. Det fanns inga inkomna motioner. Styrelsen föreslog dessa ändringar av stadgarna: lägga till medlemskap i
Svenska Skidförbundet samt att ta bort medlemskap i Svenska Gymnastikförbundet och ändra Svenska
Handikappidrottsförbundet till Svenska Parasportförbundet. Årsstämman godkände denna ändring av
stadgarna.
12. Val av:

a) Anders Olsson valdes till ordförande för en tid av ett år.
b) Val av ledamöter till styrelsen: Olov Linck 2 år, Magnus Olsson 2 år och Marika Modd 2 år. Dessutom
fyllnadsval på Peter M Andersson för 1 år då Stefan Dagh väljer att kliva av styrelsen.

c) Val av suppleanter till styrelsen, omval på Stefan Carlsson 2 år samt Leif Linck 2 år.
d) Till revisorer valdes Siw Mickelsson och Anders Larsson för en tid av ett år.
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e) Sven-Anders Eriksson utsågs till ordförande, och Rolf Olsson samt Roland Hedlund ledamöter i
valberedningen för en tid av ett år.

f) Styrelsen valde Anders Olsson till ombud vid SDF-möten och ev. andra möten där föreningen har rätt att
representera med ombud.

13. Övriga frågor
Inga övriga frågor togs upp.

Vid protokollet

Justeras

Olov Linck

Peter M Andersson

Ordförande

Justeras

Anders Olsson

Sonja From

Rengsjö den 19 mars 2017
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