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1. Till mötesordförande valdes Emil Skala och Simon Arvestrand valdes till 

sekreterare. 

2. Mötet hade 9 röstberättigade deltagare. 

3. Till justerare och rösträknare valdes Joakim Delbom. 

4. Mötet valde att godkänna mötets utlysande. 

5. Dagordningen fastställdes i sitt skick. 

6.  

a. Verksamhetsberättelsen lästes upp och kompletterades med att 

bussresan till SM också ställdes in och en ändring av ett årtal i 

berättelsen. Verksamhetsberättelsen godkändes av mötet.  

Synpunkter på att tidigare års verksamhetsberättelse saknas på 

hemsidan kom fram.  

b. Kassören Jan läste upp den ekonomiska berättelsen. Den ekonomiska 

berättelsen godkändes av mötet.  

7. Revisionsberättelsen presenterades av revisorn och mötet godkände den.  

8. Mötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet.  

9. Nuvarande medlemsavgift på 100 kr beslutades att gälla även under 2021.  

10. Ordförande läser verksamhetsplanen och den justeras för att få in coronasäkra 

events för medlemmar. Efter denna justering godkänns verksamhetsplanen. 

Kassören går igenom budgeten för 21/22 och presenterar ett förslag där alla 

medlemmar som betalt medlemsavgift 2020 får ett gratisår och blir 

medlemmar under 2021 också. Mötet ger bifall på budgeten med förslaget om 

ett gratisår för medlemmarna.  

11. Inget val görs för ordförande i året då sittande ordförande Emil Skala har ett 

år kvar. 

12. Jan Lindgren valdes till kassör under två år. 

13. Valberedningens förslag godkändes av mötet. 

Ledamot på två år: Mikael Rydfalk 

 Simon Arvestrand, Lisa Södereng och Amanda Peattie har ett år kvar på sina 

poster.   

 

Styrelsens 21/22 ser ut som följande: 

Ordförande Emil Skala 

Kassör Jan Lindgren 

Ledamot Mikael Rydfalk 

Ledamot Simon Arvestrand 

Ledamot Lisa Södereng 

Ledamot Amanda Peattie 

 



14. Ingen valberedning valdes. Ett extra föreningsmöte kommer genomföras 

under året och välja en valberedning. 

15. Valberedningens förslag godkändes av mötet 

Revisor: Reibert Arbring 

Revisor suppleant: Mikael Josefsson 

16. Tre motioner har kommit in.  

a. Motion 1 godkändes av mötet med tillägget att styrelsen ålades att 

under året undersöka en ev förändring av paragraf 2 och om det ska 

vara ett tillägg gällande kursansvarig och en domaransvarig.  

b. Motion 2 godkändes av mötet. 

c. Motion 3 diskuterades och styrelsen var tveksamma till att det fanns ett 

tidskrav med i motionen. Motionens bifall drogs tillbaka då styrelsen 

lovade att enligt verksamhetsplanen verka för att fixa fler coronasäkra 

events för medlemmarna.  

17. Sommarölsträffen diskuterades och consensus nåddes om att vi siktar på att 

ha träffen på det vanliga datumet och ifall det inte funkar får vi skjuta upp det.  

 

Mötets ordförande Emil Skala 

 

Justerare Joakim Delbom 

 

 

 

 

 

 

 


