
Protokoll från SULVK:s årsmöte 2012-02-03 
 

 

1. Jasna hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat 

 

2. Till mötesordförande valdes Barbro Saltzman 

 

3. Till sekteterare valdes Robert Lönnqvist 

 

4. Dagordningen godkändes 

 

5. Röstlängden sattes till 18 personer 

 

6. Till justerare valdes Pia Båvegård och Ingela Uhlås. 

 

7. Mötet har i god tid annonserats på hemsidan, i medlemsnytt och på facebook. Inga 

invändningar fanns mot detta. 

 

8. Årsredovisning, förvaltningsberättelse och bokslut presenterades. Se bilaga 

 

9. Revisorerna rek styrelsen ansvarsfrihet 

 

10. Balansräkningen presenterades och fastställdes 

 

11. Mötet gav styrelsen ansvarsfrihet 

 

12. Beslut att resultatet fördes vidare till nästa räkenskapsår 

 

13. Beslut togs att höja ersättningen för 3 poster då arbetsbelastningen för dessa bedöms vara 

stor. 

-hemsides ansvarig får 500kr per år.  

-Kassören får 999kr per år 

-It ansvarig får 999kr per år 

 

övriga arvoden ligger fast på samma nivå som 2012. 

 

14. De nya stadgarna godkändes 

 

15. Till ordförande för 2013 valdes Anna Lundberg enl valberedningens förslag. Anna valdes 

samtidigt till styrelseledamot i 2år. 

 

16. Till styrelsen valdes  

-Anki Redmar 2 år 

-Ylva Sundgren-Wallin 2 år 

 

Som suppleant till styrelsen valdes Birgitta Ulväng 2 år. 

 

Samtliga val gjordes enl valberedningens förslag. 

 

17. Till revisorer 1år valdes Liselotte Johansson och Therese Ledin 



till revisors suppleanter 1 år valdes Anna Muller och Ann Björkenius 

 

18. Till delegater på SVAK:s årsmöte valdes Ingela Uhlås, Anna Lundberg (ordförande), 

Robert Lönnqvist, Pia Båvegård och Barbro Saltzman.  

Om behov uppkommer utses ersättare av styrelsen. 

 

19. Valberedningen. Sammankallande Lena Brundin vald 2011-13, Elin Andersson vald 

2012-2014. Nyval på Jeanette Zetterberg 2013-2015. 

 

20. Årsavgiften för 2013 sattes till 300kr. 

 

21. Verksamhetsplanen för 2013 gicks igenom och godkändes av mötet. 

 

22. Inga motioner har inkommit.  

Jasna informerar att styrelsen skickat en motion till SVAK ang förtur för medlemmar i 

arrangerande klubb även på ik2, samma som gäller på ik1. 

 

23. Beslut togs att pr-väskan läggs ner pga dåligt intresse kontra arbetsbelastningen. Styrelsen 

ges i uppdrag att titta på någon annan lösning för att köpa profilsaker ex direktbeställning. De 

saker som nu finns i väskan överförs till släpet för att användas som priser vid tävlingar. 

 

24. Övriga frågor 

-Ett bokföringsprogram kommer troligen att behöva införskaffas. Mötet ger styrelsen 

uppdraget. 

-Clinic för Karin Söderberg. Finns ett fåtal platser kvar. 

-Avgående förtroendevalda avtackades med blomma. 

 

25. Mötet avslutades 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordförande Anna Lundberg                           Sekreterare Robert Lönnqvist 

 

 

 

 

 

 

 

Justeras Pia Båvegård                                     Justeras Ingela Uhlås 


