Protokoll årsmöte Swe Cycling Club 2022.03.31

1.

Öppnande av mötet
-

2.

Fastställande av röstlängd för mötet.
-

3.

Mötet har utlysts enligt stadgarna och årsmötet beslutade därför att mötet har utlyst på rätt
sätt.

Fastställande av föredragningslista.
-

7.

Till justerare tillika rösträknare valdes Leif Karlsson

Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
-

6.

Till ordförande för mötet valdes Timo Murberger
Till sekreterare för mötet valdes Fredrik Kessiakoff

Val av protokolljusterare och rösträknare.
-

5.

Årsmötet beslutade fastställa röstlängden enligt närvarolista på 1 stycken röstberättigad
medlem.

Val av ordförande och sekreterare för mötet.
-

4.

Styrelsens ordförande, Fredrik Kessiakoff, hälsade välkommen till årsmötet 2022.

Föredragslistan fastställdes

Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste
verksamhets-/räkenskapsåret.
-

8.

Mötet beslutade att godkänna verksamhetsberättelsen med årsredovisning.

Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets/räkenskapsåret.
-

9.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
-

10.

Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning är upprättad enligt
årsredovisningslagen, men är av sådan liten karaktär att revisorberättelse precis som förra
året inte har hämtats in. Genom Svenska cykelförbundet har det säkerställts motsvarande
kontroll av årsredovisning med verksamhetsberättelse. Mötet beslutade att godkänna denna.

Mötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för 2022.

Fastställande av medlemsavgifter.
-

Likt tidigare föreslås medlemsavgift till 0 kr. Mötet beslutade att godkänna styrelsens förslag
om fortsatt medlemsavgift till 0 kr.
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11.

Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande
verksamhets-/räkenskapsår.
-

Beredskap för en möjlig avveckling och likvidering av föreningen om förutsättningarna för
dess verksamhet ändras och den inte längre behövs eller inte kan bedrivas som hittills.
Kallelse till extra årsmöte kommer gå ut om och när sådant beslut behöver fattas.
Årsmötet godkände verksamhetsplanen.

12.

Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
-

13.

Inga motioner inkomna eller förslag från styrelsen

Val av
a) föreningens ordförande för en tid av ett år;
Mötet valde Fredrik Kessiakoff till föreningens ordförande för en tid av ett år.

b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år;
Mötet valde att välja in Timo Murberger och Milla Jonsson som ledamöter för en
tid av två år.

c) en suppleant (ersättare) i styrelsen för en tid av ett år;
Mötet beslutade att inte välja någon suppleant.

d) en revisor jämte suppleanter (ersättare) för en tid av ett år. I detta val får
inte styrelsens ledamöter delta;
Mötet beslutade att överlåta valet av revisor till SCF.

e) två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till
ordförande; samt
Mötet beslutade att åter välja Oskar Ekman som ordförande och Cissi Ekman som
ledamot i valberedningen.

f)

Ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerad genom
ombud.

Mötet beslutade att ordföranden eller annan i styrelsen enligt uppdrag från
ordföranden har rätt att representera SCC.

14.

Övriga frågor som anmälts under punkt 5.
-

Inga övriga frågor behandlades
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15.

Avslut
-

Mötesordförande Timo Murberger lämnade över mötesklubban till Fredrik Kessiakoff som
tackade för förtroendet att fortsatt vara klubbens ordförande och avslutade sedan mötet

Stockholm, 2022.03.31
Vid protokollet
Fredrik Kessiakoff (Apr 6, 2022 14:32 GMT+2)

…………………………………………..
Fredrik Kessiakoff, Mötessekreterare

Timo Murberger (Apr 5, 2022 12:32 GMT+2)

…………………………………………..
Timo Murberger, Mötesordförande

Leif Karlsson

……………………………………………

Leif Karlsson (Apr 6, 2022 11:29 GMT+2)

Leif Karlsson, Justerare
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