
Protokoll
 

Arsmote 2015-05-27 Stockholm Sport Academy IF (802450-1291)
 

Nlirvarande: 

Fredrik Lindstrom 

Annika Wiklund 

Caroline Eriksson 

Johan Lindstrom 

Protokoll 

1. Motets oppnande 

Styrelsens ordforande Fredrik Lindstrom forklarar motet oppnat 

2. Fraga om motet har utlysts pa rlitt slitt . 

Narvarande godkanner ai.t motet utlysts pa ratt vis 

3. Godklinnande av dagordning 

Godkandes den i forvag utsanda dagordningen. Bilaga I 

4. Val av ordfOrande och sekreterare fOr motet 

Pa forslag utsags: ordforande Fredrik Lindstrom, se~reterare Annika Wiklund 

5. Val av protokolljusterare 

Pa forslag utsags: Caroline Eriksson och Johan Lindstrom 

6. Faststlillande av rostllingd fOr motet 

Fredrik Lindstrom 

Annika Wiklund 

Caroline Eriksson 

Johan Lindstrom 

7.	 a) Styrelsens verksamhetsberattelse fOr det senaste verksamhetsaret 
Annika foredrog styrelsens verksamhetsberattelse for det gagna aret, Bilaga 2 
Konstaterades har efter att verksamhetsberattelsen var foredragen. 

b) Styrelsens fOrvaltningsberlittelse (balans- och resultatrlikning) fOr det senaste 
rlikenskapsaret 
FaststaJldes de i arsredovisningen intagna resultat- & balansrakningarna 

8. Fraga om ansvarsfrihet fOr styrelsen for den tid verksamhetsaret avser. 

Beviljades styrelsens ledamoter ansvarsfrihet for det gangna verksamhetsaret. 

9. Faststallande av medlemsavgifter, ev. intrlidesavgifter och andra avgifter. 

Pa forslag fran styrelsen fasts logs att medlemsavgiften skaJlligga kvar pa samma niva som 



tidigare - 50 kr. 

10. Faststiillande av verksamhetsplan samt behandling av budget fOr det kommande
 

verksamhets/riikenskapsaret.
 

Annika Wiklund foredrog styrelsens verksamhetsplan for detkommande aret, Bilaga 2
 

Annika Wiklund foredrog budget for kommande verksamhets/rakenskapsar, Bilaga 4
 

Verksamhetsplan samt budget faststalldes oeh godkandes.
 

11. Faststiillande av antal styrelseledamoter.
 

Antaletstyrelseledamoter faststalldes pa forslag till tre inklusive ordforanden
 

12. Val av 

Noterades aU samtliga styrelseledamoter stod till forfogande for omval. 

a) fOreningens,'otdfOrande fOr en tid av ett arj
\",

Omvaldes hareffer Fredrik Lindstrom 

b) halva antalet ovriga ledamoter i styrelsen fOr en tid av tva ar; 
Omvaldes harefter Annika Wiklund till sekreterare 

Caroline Kastberg till kassor 

c) suppleanter i styrelsen med fOr dem faststiilld turordning,fOr en tid av ett arj 
Pa forslag lohan Lindstrom ' 

d) upp till fyra ledamoter i valb~redningen fOr en tid av ett ar, av vilka en skall utses till 
ordfOrandej 
Omvaldes harefter Annika Wiklund 

13. Forslag till iindring i stadgar 
Information fran styrelsen, samt ovrig information kommunieeras via hemsidan. 

Stadgeforslag godkanns 

14. Ovriga fdlgor 

Det talas myeket om tranarutbildning samt utvardering av Sport Manager. Tankar lyfts pa hur det skall 

vidareutveeklas. Det aligger styrelsen aU arbeta vidare pa en utveeklingsplan. 

15. Motets avslutande 

Motets ordforande Fredrik Lindstrom forklarar motet avslutat 

Motets ordtorande 

Pro;d~_~
 
~/
~line Eril=on lohan Lindstrom 


