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PROTOKOLL

Sammanträde: Årsmöte 2020
Tid: Torsdagen den 23:e september 2020, kl. 18:00
Plats: Saltsjö Pir

Närvarande: Håkan Westberg
Henrik Sund
Mattias Nilsson
Andreas Schub
Mikael Lindh Hök
Cristoffer Lundquist
Nikias Bivstedt
Göran Ekman
Malm Tempelman

Pär Båge
Jonas Markman
Martin Schenströni
Oscar Huss
Lisa Seligson
Henrik Grape
Magnus 1-lansson
Helena Kaplan
Magnus Wetter

1. Mötets öppnande
1-låkan Westberg hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat

2. Val av ordforande och sekreterare
Mötet beslutade att välja Ilåkan Westberg till mötesordförande samt Pär Båge att

föra protokoll under mötet.

3. Val av justerare
Mötet beslutade att välja Martin Schenström och.Göran Ekman att justera
protokollet.

4. Mötets behöriga utlysande
Mötet fann att årsmötet var behörigt utlyst

5. Fastställande av dagordning.
Mötet fastställde den utskickade dagordningen, inga övriga frågor anmäldes

6. Framläggande av verksamhets- och förvaltningsberättelse samt

årsredovisning
6.1. 1-låkan Westberg redogjorde för styrelsens verksamhetsberättelse för det

senaste verksamhetsåret.
Mötet fastställde verksamhetsberättelsen

6.2. Helan Kaplan och Usa Seligson redogjorde för styrelsens
förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste
räkenskapsåret samt tillhörande revisionsberättelse

6.3. Helena Kaplan redogjorde för revisionsberättelsen

7. Fastställande av resultat- och balansräkning
Mötet fastställde resultat- och balansräkning i enlighet med styrelsens förslag

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen fir den tid som revisionen avser
Mötet gav styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019/20



9. Fastställande av medlemsavgifter
Mötet fastställde medlemsavgifter enligt styrelsens förslag.
400 kr/år för enskild medlem samt 800 kr/år för familj (ingen höjning)

10. Fastställande av verksamhetspian samt behandling av budget för det
kommande verksamhets- och räkenskapsåret
Mikael Lindh Hök, Henrik Sund och Jonas Markman redogjorde för styrelsens
verksamhetspian för kommande år och Helena Kaplan och Lisa Seligson redogjorde i
korthet för kommande års budget.
Mötet fastställde verksamhetsplan och budget enligt styrelsens förslag.

11. Behandling av styrelsens frslag och i rätt tid inkomna motioner
11.1. Propositionfrån sfyre/sen om Bertils Forsmans arv

Henrik Sund föredrog styrelsens proposition att de donerade medlen om
400 000 kr ska fonderas och max 40 000 kr om året användas för utveckling
av klubbens tränarkompetens. Medlen föreslogs förvaltas i en indexfond.
Mötet biföll styrelsens förslag utan längre diskussion.

11 .2. inkomna motioner
Inga motioner hade kommit in till årsmötet.

12. Val av styrelse, revisor och valberedning flr 2020-21
12.1. Va/av ordfórande tillika rresentan/ i Stockholms Abina Kommitté

Mötet valde Mikael Lindh-Hök till ordförande för en tid av I år (nyval)
12.2. Val av ordinarie s'y,the/edamöter

Mötet valde följande ledamöter i styrelsen fOr en tid av I år:
Pär Båge (omval) 1-lelena Kaplan (omval)
Jonas Markman (omval) Henrik Sund (nyval)
Malm Tempelman (nyval) Martin Schenström (nyval)
Paul Morel (nyval)

12.3. Val av suppleanter
Mötet valde Göran Ekman till suppleant i styrelsen för en tid av i år (omval)

12.4. Val av revisor
Mötet valde Mattias Segerros till revisor for I år (omval).

12.5. Val av va/beredningen
Mötet valde Martin Schenström (sammankallande) och Christopher
Lundqvist till valberedningen för I år (omval)

13. Övriga frågor
Frågan om klubbens skidbytardag diskuterades kort med anledning av den pågående
Corona-pandemin. Inget formellt beslut tog i frågan men mötets mening var att

försöka genomföra skidbytardagen på ett Coronasäkert sätt om det är möjligt.

14. Mötets avslutande
Mötet avslutades med att nye ordförande Mikael Lindh Hök tackade avgående
styrelseledamöter Håkan, Marie och Lisa fr sina stora insatser för klubben.

7 Vid protokollet: l'är Båge Just tröm J steras: Göran Ekman


