Årsmötesprotokoll för Östsvenska Simförbundets årsmöte i Jönköping
2018-03-04.
1. Årsmötets öppnande
Christin Berglund hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat
2. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd.
Med 15 röster fördelat på 8 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 Katarina Eckerberg Olsson
6. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera mötets
protokoll.
Till justeringsmän valdes Ingela Blad, Växjö SS och Helene Eriksson,
Växjö SS
7. Val av erforderligt antal rösträknare, andra än justeringsmännen
Rösträknare hänsköts att väljas om så erfordrades på årsmötet.
Inget behov av val uppkom.
8. Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2017
Mötet beslutade att godkänna verksamhetsberättelsen
9. Styrelsens förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2017
Mötet beslutade att godkänna förvaltningsberättelsen

10. Revisorernas berättelse för räkenskapsåret 2017
Mötet beslutade att godkänna revisionsberättelsen
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning under 2017
Mötet beslutade att 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 Katharina Seijsing, Kalmar, Niclas Stensson,
Värnamo och Fredrik Isberg, Växjö
14. 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
15. Val av ombud till DF-mötet jämte erforderligt antal suppleanter
Styrelsen får mandat att själva utse representant
16. Val av ombud till SSF-mötet jämt erforderligt antal suppleanter
Styrelsen får mandat att själva utse representanter
17. Val av ordförande och två ledamöter i valberedningen för
nästkommande SDF-möte
Till valberedningen valdes Martin Harlenbäck, Växjö. Övriga
ledamöter hänskjuts till styrelsen att så snart som möjligt lösa
under verksamhetsåret.
18. Fastställande av inkomst- och utgiftsstat för räkenskapsåret
Mötet beslutade att godkänna styrelsens förslag till 2019 års
budget. Till 2019 års årsmöte kommer fastställande av budgeten
ske på höstmötet för nästkommande budgetår.

19. Behandling av ärenden som ingivits i ordning med regel 149 samt
ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet.
Ökad medlemsavgift till SSF från 10:-/medlem till 20:-/medlem
(info från förbundsordf. Ulla Gustavsson: ”Den medlemsavgift som
gäller i dag är 10 kr/medlem upp till 3000 medlemmar. Avgiften
fastställdes 2004. Vi skulle nu vilja gå fram med ett förslag till
årsmötet om att höja avgiften. En tanke är att det kan vara rimligt
att höja med 10 kr.”): Årsmötet beslutade att ej bifalla SSFs förslag
om dubblerad höjning av medlemsavgiften. Årsmötets beslut är att
stå bakom en höjning avgiften från 10:-/medlem till 15:-/medlem.
Information från SSF till föreningarna om till vilken verksamhet som
denna ökning ska gå, samt information om marknadschefens
arbete för sponsorsamarbete är ett krav för ändrad medlemsavgift.
20. Övriga frågor (Fråga av ekonomisk natur får ej avgöras om den
inte finns på föredragningslistan)
Inga övriga frågor.
21. Mötets avslutande
Ordföranden Thomas Bolin tackade och avslutade mötet.
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