
 

Årsmötesprotokoll för SRL 2021-04-21 

 
1. Årsmötets öppnande. 

Jens Molin öppnar mötet. 

 

2. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 

Medlemsmatrikeln kollas mot de närvaranden och röstlängden fastställdes till 6 

röstberättigade medlemmar. 

 

3. Fastställande av dagordning för mötet. 

Dagordningen fastställdes. 

 

4. Fråga om mötets behöriga utlysande. 

Inbjudan publicerades på hemsidan, på facebook samt mailades till samtliga 

lagledare 3 veckor innan mötet. 

 

Mötet anses behörigt utlyst.  

 

5. Val av ordförande för mötet. 

Jens Molin väljs till ordförande för mötet. 

 

6. Val av sekreterare för mötet. 

Peter Hellekant väljs till sekreterare för mötet.  

 

7. Val av två protokolljusterare och tillika rösträknare.  

Erik Albertsson och Jens Silvander väljs till protokolljusterare, tillika rösträknare.  

 

8. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelse: 

 

a) Styrelsens verksamhetsberättelse för tiden 200318 – 210331. 

Berättelsen godkänns och läggs till handlingarna 

b) Styrelsens förvaltningsberättelse för tiden 200318 – 210331. 

Berättelsen godkänns och läggs till handlingarna.  

 

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning.  

Mötet beslutar om ansvarsfrihet för styrelsen.  

 

10.   

a) Behandling av förslag till verksamhetsplan samt budget för 2021/2022 

Mötet beslutar om förslaget till budgeten för året. 

b) Behandling av inkomna motioner. 

Inga motioner har inkommit till styrelsen. 

c) Behandling av styrelsens förslag.  

Förslag 2 att göra i ordning slipförrådet röstas igenom 

Förslag 3 Erik och Cosy går in som stödfunktion 

 



 

 

11.  Fastställande av medlemsavgiften. 

Medlemsavgiften beslutas till 5000 kr för alla medlemslag.  

 

12.  Val 

a) Val av ordförande för en tid av 1 år.  

Jens Molin väljs till ordförande för en tid av ett år. 

b) Val av kassör för en tid av 1 år. 

Robin Dahlgren väljs till kassör för en tid av ett år.  

c) Val av sekreterare för en tid av 1 år. 

Peter Hellekant väljs till suppleant för en tid av ett år. 

d) Val av ordförande och 1 ledamot i valberedningen för en tid av 1 år.  

Erik väljs till ordförande och Erling väljs till ledamot i valberedningen för en 

tid av ett år.  

 

13. Övrigt 

Årets avgift för hyra. Har vi betalat i förskott? 

Svar: Nej, vi betalade bara för tiden vi använde. 

 

Spel i annan hall. Är det aktuellt att förhandla med en ny hall? 

Svar: Erik Albertsson sonderar terrängen med ny hall. Segeltorps förslagsvis. Besked 

vad som finns sker till årets slut 

 

14. Mötets avslutande. 

Jens Molin avslutar mötet. 

 

 

 

 

 

 

 

Underskrift av Ordförande, sekreterare och justerare för mötet.  

 


