Kallelse och föredragningslista till Östsvenska Simförbundets årsmöte i
Nässjö 2017-03-05.

1. Årsmötets öppnande
Christin Berglund hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat
2. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd.
20 röster fördelat på 11 närvarande föreningar
3. Fråga om mötets behöriga utlysande
Mötet ansåg att det varit behörigt utlyst
4. Val av ordförande för mötet
Till ordförande för mötet valdes Thomas Bolin
5. Val av sekreterare för mötet
Till sekreterare för mötet valdes Malin Larsson Wenell
6. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera mötets protokoll.
Till justeringsmän valdes Sofie Bergqvist, Eksjö SLS och Joakim Steindl, HVetlanda SS
7. Val av erforderligt antal rösträknare, andra än justeringsmännen
Till rösträknare valdes NIclas Stensson, Värnamo SS och Martin Harlenbäck
8. Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2016
Mötet beslutade att godkänna verksamhetsberättelsen
9. Styrelsens förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2016
Mötet beslutade att godkänna förvaltningsberättelsen
10. Revisorernas berättelse för räkenskapsåret 2016
Mötet beslutade att godkänna revisionsberättelsen
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning under 2016
Mötet beslutade at ge styrelsen ansvarsfrihet
12. Val på ett år av ordförande i Östsvenska simförbundet, tillika styrelsen ordförande
Till styrelsens ordförande valdes Christin Berglund, Jönköping
13. Val på två år av tre ledamöter i styrelsen
Som ledamöter valdes Katarina Eckerberg Olsson Linköping, Kjell Brolin Norrköping, Malin Larsson
Wenell, Hultsfred
14. Fyllnadsval av en ledamot på ett år
Fyllnadsval på Mattias Tuneskog
15. Val på ett år av två revisorer och en revisorssuppleant
Till revisor valdes Anders Melander Jönköping, Thomas Johansson Nässjö och som revisorssuppleant
valdes Åsa Gårdman Norrköping
16. Val av ombud till DF-mötet jämte erforderligt antal suppleanter
Styrelsen får mandat att själva utse representant

17. Val av ombud till SSF-mötet jämt erforderligt antal suppleanter
Styrelsen får mandat att själva utse representant
18. Val av ordförande och två ledamöter i valberedningen för nästkommande SDF-möte
Till valberedningen valdes Joakim Steindl Vetlanda övriga ledamöter hänskjuts till styrelsen att lösa
under verksamhetsåret.
19. Fastställande av inkomst- och utgiftsstat för räkenskapsåret
Mötet beslutade att godkänna styrelsens förslag till 2017 års budget.
20. Behandling av ärenden som ingivits i ordning med regel 149 samt ärenden som av styrelsen
hänskjutits till årsmötet.
Inga inkomna frågor
21. Övriga frågor (Fråga av ekonomisk natur får ej avgöras om den inte finns på
föredragningslistan)
Inga övriga frågor.
22. Mötets avslutande
Ordföranden Thomas Bolin tackade och avslutade mötet.

_____________________________
Ordförande Thomas Bolin

_____________________________
Justerare Sofie Bergqvist

__________________________________
Sekreterare Malin Larsson Wenell

__________________________________
justerare Joakim Steindl

