Protokoll årsmöte i Östsvenska Simförbundet
Jönköping Scandic Elmia
8 mars 2016 klockan 15.30
1. Årsmötets öppnande.
Christin Berglund förklarade mötet för öppnat
2. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd.
25 röster
3. Fråga om mötets behöriga utlysande.
Mötet förklarades behörigen utlyst
4. Val av ordförande för mötet.
Roger Ödebrink
5. Val av sekreterare för mötet.
Anders Wallberg
6. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera mötets protokoll.
Annica Selmqvist, Jönköping och Birgitta Jingmark, Anderstorp.
7. Val av erforderligt antal rösträknare, andra än justeringsmännen.
Väljs i händelse av omröstning.
8. Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2015.
Styrelsens verksamhetsberättelse godkändes.
Redaktionell ändring 10 plats JSM
9. Styrelsens förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2015.
Styrelsens förvaltningsberättelse godkändes.
10. Revisorernas berättelse för räkenskapsåret 2015.
Revisorernas berättelse godkändes.
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning under 2015.
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2015.
12. Val på ett år av ordförande i Östsvenska simförbundet, tillika styrelsen ordförande.
Mötet beslutade om omval av Christin Berglund
13. Val på två år av tre ledamöter i styrelsen.

Mötet beslutade om omval av Martin Harlenbäck och Katharina Seijsing samt nyval av Niklas
Stensson, Värnamo.
14. Val på ett år av två revisorer och en revisorssuppleant.
Omval Anders Melander. Gunvor Höckenfeldt. Suppl Birgitta Lindström
15. Val av ombud till DF-mötet jämte erforderligt antal suppleanter.
Frågan hänskjuts till styrelsen
16. Val av ombud till SSF-mötet jämt erforderligt antal suppleanter.
Frågan hänskjuts till styrelsen
17. Val av ordförande och två ledamöter i valberedningen för nästkommande SDF-möte.
PA Blomqvist. Joakim Steindl valdes. Dessa och styrelsen uppdrogs att ta fram en tredje
person.
18. Fastställande av inkomst- och utgiftsstat för räkenskapsåret.
Mötet beslutade att konfirmera höstmötets beslut avseende fastställande av inkomst- och
utgiftsstat för räkenskapsåret.
19. Behandling av ärenden som ingivits i ordning med regel 149 samt ärenden som av
styrelsen hänskjutits till årsmötet.
Inga frågor
20. Övriga frågor (Fråga av ekonomisk natur får ej avgöras om den inte finns på
föredragningslistan).
Inga frågor
21. Mötets avslutande.
Ordförande förklarade mötet för avslutat.

