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Årsmöte 2021 

Datum: 11/5 2021 

Tid kl 19:00  

Digitalt möte 

1. Mötets öppnande 

Ordföranden öppnar mötet 

2. Mötets utlysande 

Stämman finner mötet behörigen utlyst 

3. Fastställande av dagorning 

Mötet fastställer dagordning 

4. Val av mötesordförande och sekreterare för mötet 

Thomas Adler till ordförande och Magnus Eriksson till sekreterare 

5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare 

Jarmo Järvinen och Mikael Schreber valdes till justeringsmän och rösträknare 

6. Föredragning av föregående års årmötesprotokoll 

Ordföranden redogjorde för protokollet från förra året 

7. Föredragning av verksamhetsberättelse 

Ordföranden föredrog verkasamhetsberättelse  

Mötet godkände verksamhetsberättelsen 2020 

8. Motioner inkomna till årsmötet samt av styrelsen förberedda övriga frågor 

Inga motioner inkomna till årsmötet 

Inga övriga frågor förbredda av styrelsen 

9. Genomgång av resurs och balansräkning 

Avgående kassör redogjorde för resultat och balansräkningen 

Resultat för 2020 slutade på 11358 kr 

Budget 2021 siktar på ett överskott på ca 50.000kr för att skapa marginal till stundande 
bryggbyte. Mötet frågade om vi behöver höja avgiften yttyerligare för att kunna betala för 



bryggbyte, alt så vi skulle kunna göra det under ett par år. Styrelsen har idag inga sådana 
planer men det är inte uteslutet. 

Mötet godkänner resultat och balansräkning. 

10. Revisonsberättelse 

Ordföranden redogjorde för revisorernas revisionsberättelse. 

Mötet godkänner revisorerna berättelse 

11. Styrelsens ansvarsfrihet 

Årsmötet beslutar att ge styrelsen ansvarsfrihet 

12. Fastställande av klubbens medlemsavgifter och övriga avgifter 

Mötet fastställer oförändrade avgifter 

13. Val av styrelse 

Mötet väljer följande nya styrelsemedlemmar 

Ordförande  Nicklas Dambrinken 2år 

Ledamot Katarzyna Nilsson 2år 

Styrelsesuppleant      Frank Hansen 1 år 

Styrelsesuppleant      Anders Green 1 år 

Revisor Christer Hjelmfeldt 1år 

Revisor Andrej Grzymkowski 1 år 

Valberedning Sammankallande Hans Olheim 1 år 

Valberedning  Bo Jättner 1år 

14. Övriga frågor 

Badstegen för vinterbad kommer plockas bort nu när säsången är över 

När går arrendet ut ? Arrendet har precis förnyats 

Avgående ordförandet tackas för väl förättat värv 

15. Mötets avslutande 

Ordföranden förklarar mötet avslutat 

 

 

 


