Protokoll från Årsmöte för år 2009 Åre SDFK 2010-01-30.
Närvarande: Per Jönsson, Patrik Nietlisbach, Lasse Nilsson, Linda Lindgren, Max Nyman, Mats
Åhlund, Martin Kjellman, Karin Andersson, Henning Westgård, Mikael Kjellman, Emil Selin,
Ronny Selin, Nick Bisson, Lisa Jönsson, Marie Wickström, Pernilla Cederlund, Martine Eng,
Stefan Jonsson, Pål Hammar Rognøy, Örjan Grip, Arne Larsson, Fredrik Gustafsson, Fredrik
Lindholm, Ingemar Karlsson, Brett Simpson, Ernst Ebneter
§ 1. Årsmötets öppnande
Brett Simpson förklarade årsmötet öppnat.
§ 2. Val av mötesordförande och sekreterare
Per Jönsson valdes till ordförande för mötet och Lasse Nilsson till sekreterare.
§ 3. Val av 2 justeringsmän för mötet
Fredrik Gustafsson och Karin Andersson valdes att justera protokollet.
§ 4. Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst
Kallelse till och information om mötet har gått ut via hemsidan.
§ 5. Val av ordförande för ett år
Brett Simpson omvaldes som ordförande för 1 år.
§ 6. Fastställande av antal ledamöter i styrelsen
Årsmötet beslutade om att styrelsen skall bestå av totalt, inkl ordförande, 5 ledamöter.
§ 7. Val av styrelseledamöter
Lars Nilsson var sedan tidigare vald på två år, Martine Eng valdes på två år fram till 2012,
Fredrik Gustafsson och Marie Wikström valdes på ett år. Ny styrelse för år 2010 är:
Brett Simpson Ordf
Martine Eng
Fredrik Gustafsson
Marie Wikström
Lars Nilsson

§ 8. Val av styrelsesuppleanter
Till styrelsesuppleanter valdes Fredrik Lindholm, Larsa Jonsson och Mikael Kjellman.
§ 9. Val av revisor
Till revisor för Åre SDFK år 2010 valdes Erik Willners. Till revisorsersättare valdes Örjan Grip.
§ 10. Val av valberedning
Till valberedning utsågs Emil, Pernilla och Ronny med Emil som sammankallande.
§ 11. Styrelsens redogörelse för verksamhetsåret 2009
Ordförande föredrog muntligt viktiga händelser under 2009 och nämnde då bland annat:
Genomförd acrotävling med stort deltagande (bla från Iran!), bra väder och mycket god stämning.
5 heat genomfördes. Bra jobbat Pål, Pernilla och övriga som hjälpte till.
Genomförd Sverigecup med ca 20 deltagare och 2 genomförda bra heat. Fredrik Lindholm och
Anders Eriksson höll i arrangemangen med en äran.
Tibbe, Martine och Erik W har jobbat med en ungdomssatsning som nu rullar igång i samarbete
med skolan i Duved. Målsättningen är att få fler ungdomar (och då främst locals) att prova på vår
sport.
En välbesökt Work-Shop genomfördes i början av januari för att jobba med klubbens framtid (16
deltagare).
Under acrotävlingen anordnades (tack Karin) en meteorologiföreläsning med Esbjörn Olsson från
SMHI.
§ 12. Ekonomirapport
Enligt bilagd ekonomisk redogörelse (bilaga 1).
Inga stora utgifter under 2009. Årets överskott uppgår enl. kassörens redogörelse till ca 67 000
kr. I kassan finns ca 70 000 kr. Inför nästa årsmöte skall periodiserad ekonomisk rapport finnas
framtagen.
§ 13. Revisionsberättelse
Erik Willners har granskat föreningens redovisning för verksamhetsåret 2009 och lämnat ren
revisionsrapport enligt bilaga 2.
§ 14. Ansvarfrihet
Avgående styrelse beviljades ansvarfrihet för verksamhetsåret 2009.

§ 16. Medlemsavgift för 2011
Efter diskussion och omröstning fastställdes medlemsavgiften för 2011 till 500 kr.

§ 16. Motioner
Inkommen motion från genomförd Work-Shop, bilaga 3, behandlades på mötet och godkändes i
sin helhet med följande ändringar och tillägg:
Aktiviteter 2010.
4. Fredrik Gustafsson och Pål utsågs till ansvariga för genomförande av acroträningsvecka.
5. Klubben kommer inte att genomföra någon Sverige-cup under 2010.
9. Klubbresan till Vågå kommer att genomföras under Kristi Himmelsfärdshelgen från onsdag
kväll till söndag em.
11. Pål, Micke K, Ronny, Pernilla och Emil hjälper Marie med arrangemang och aktiviteter i
samband med vintermässa i Östersund.
§ 17. Övriga frågor
Marie W redovisade hur samarbetet med SISU fungerar och de möjligheter som detta ger till
ekonomiskt stöd (bilaga 4). Från 2009 finns 21 300 kr innestående för klubbens räkning hos
SISU, det finns möjlighet att få tillgång till upp mot 50 000 kr/år i stöd från Sisu till klubbens
verksamhet.
Årsmötet utsåg Marie och Karin till kontaktpersoner för SISU och uppdrog till styrelsen att dels
besluta om fördelning av tillgängliga medel och dels att tillse att det på hemsidan finns enkel och
tydlig information och länkar för att starta studiecirklar och söka bidrag.
§ 18. Mötet avslutas
Ordförande förklarade mötet avslutat och vi bjöds på en, som vanligt, mycket god middag av
Ernst.

Vid knapparna

Justeras

__________________
Lars Nilsson

________________
Karin Andersson

___________________
Fredrik Gustafsson

