ÅRSMÖTESPROTOKOLL FÖR SSRK/V GÖTEBORGSSEKTIONEN 2015-02-08
Plats: Jotun, Västra Frölunda
1. Fastställande av röstlängden.
17 röstberättigade medlemmar närvarande.
2. Val av ordförande för mötet.
Marianne Johansson valdes till ordförande för mötet.
3. Sektionsstyrelsens anmälan om protokollförare vid mötet.
Styrelsen meddelar att de utsett Birgitta Törnblom till protokollförare vid
mötet.
4. Val av två justerare, tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden
ska justera protokollet.
Christer Fröje och Inger Persson valdes till rösträknare och till att justera
protokollet.
5. Beslut om närvaro- och yttranderätt för andra än sektionens medlemmar.
Beslutades att dessa medlemmar, 6 personer, har närvaro- och
yttranderätt.
6. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst.
Mötet har varit utannonserat i Apportören nr 4 samt på hemsida och FBsida. Detta godtogs av mötesdeltagarna.
7. Fastställande av dagordning.
Dagordningen fastställdes med tillägg under punkt 19, Övriga Frågor.
Information om sektionens geografiska gränser.
8. Föredragning av sektionsstyrelsens verksamhetsberättelse med balans och
resultaträkning samt revisorernas berättelse.
Genomgicks och godkändes av mötet.
9. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa
uppkommen vinst eller förlust.
Balans och resultaträkningen godkändes. Den uppkomna förlusten förs över i
räkning för 2015.
10. Sektionsstyrelsens rapport och eventuellt förslag till beslut om de uppdrag
föregående sektionsmöte givit till sektionsstyrelsen.
Fanns inga sådana förslag.
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014.
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12. Presentation av beslut om sektionsstyrelsens förslag till verksamhetsplan för
kommande år.
Verksamhetsplanen godkändes av mötet.
13. Presentation av styrelsens förslag till rambudget för kommande år.
Budgeten godkändes av mötet.
14. Beslut om reseersättning för klubbens funktionärer.
Beslutades att i förekommande fall skall reseersättning utgå enligt den
statliga normen f.n. SEK 18.50 per mil. Styrelsen föreslog att sektionen
anpassar sin policy utifrån vad avdelningens årsmöte beslutar.
Mötet beslutade i enlighet med förslaget.
15. Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i sektionsstyrelsen samt
beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning.
Mötet valde:
Ordförande: Eva Sjölinder Hansson
Ordinarie ledamöter:
Fyllnadsval 1 år Britt Hellgren
Fyllnadsval 1 år Jan Garp
Fyllnadsval 1 år Rolf Brandt
Nyval 2 år Håkan Rosvall
Omvall 2 år Christer Fröje
Omval 2 år Renee Selander
Suppleanter:
1) Omval Ingegärd Noaksson 1 år
2) Nyval Marianne Johansson 1 år
Tjänstgöringsordning på suppleanter beslutades enligt ovan
16. Val av valberedning för 1 år
Mötet beslutade att välja Inger Persson, sammankallande, Mari-Ann
Andersson och Jaana Kapuli
17. Beslut om omedelbar justering av punkterna 15-16.
Punkterna 15 och 16 förklaras omedelbart justerade.
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18. Ärenden som sektionsstyrelsen hänskjutit till sektionsmötet eller som anmälts
till sektionsstyrelsen.
Fanns inga sådana ärenden.
19. Övriga frågor
Sektionens styrelse och Berth Nilsson, från avdelningen, informerade om de
geografiska gränser för sektionen som avdelningsstyrelsen fastställt. Detta i
enlighet med avdelningens beslut på årsmötet 2014.
Kommunerna som ingår i sektionen är Kungsbacka, Mölndal, Öckerö,
Göteborg, Härryda, Partille, Lerum, Kungälv och Ale
Ordförande informerade om att avdelningens medlemmar utanför sektionen
är och har varit välkomna på sektionens aktiviteter.
20. Mötets avslutande.
I samband med avslutningen avtackades närvarande avgående
styrelsemedlemmar med blommor,
Marianne Johansson som avgick från ordförandeposten efter 11 år,
Jaana Kapuli,
Barbro Fridström,
Jan-Inge Glenberg

Därefter tackade ordföranden för uppmärksamheten och avslutade mötet.

Vid protokollet

Mötesordförande

Birgitta Törnblom

Marianne Johansson

Justerare

Justerare

Christer Fröje

Inger Persson
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