Protokoll från Göteborgs-sektionens årsmöte 2018-02-11
Plats: Jotuns lokaler på Klangfärgsgatan i Västra Frölunda.

1.

Fastställande av röstlängd.
12 stycken medlemmar.

2.

Val av ordförande.
Eva Sjölinder-Hansson valdes till ordförande.

3.

Sektionsstyrelsens anmälan om protokollförare vid mötet.
Claes-Göran Berg valdes till protokollförare.

4.

Val av justerare, tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordförande ska
justera protokollet.
Till justerare valdes Marika Eriksen och Lena Frisell.

5.

Beslut om närvaro och yttranderätt för andra än sektionens medlemmar.
Det var endast medlemmar på mötet.

6.

Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst.
Mötet var utlyst på hemsidan i god tid.

7.

Fastställande av dagordningen.
Dagordningen godkändes.

8.

Föredragning av sektionsstyrelsens verksamhetsberättelse med balans- och
resultaträkning samt revisorernas berättelse.
Verksamhetsberättelsen läses igenom och man kan konstatera att samverkansmötet
var mycket positivt samt att jaktleken blev inställd enligt verksamhetsberättelsen
Kassören läser upp balans och resultaträkningen.

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
2018.

10.

Sektionsstyrelsens rapport och eventuellt förslag till beslut om de uppdrag
föregående sektionsmöte givit till sektionsstyrelsen.
Det fanns inga.

11.

Beslut om ansvarsfrihet för sektionsstyrelsen.
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

12.

Presentation av styrelsens förslag till verksamhetsplan för kommande år.
Läses igenom och godkändes.

13.

Presentation av styrelsens förslag till rambudget för kommande år.
Läses igenom och godkändes.

14.

Beslut om reseersättning till klubbens funktionärer.
Vid vissa uppdrag kan funktionärerna få 18,50 kr/milen i ersättning.

15.

Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i sektionsstyrelsen
samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning.
Ordförande:

Eva Sjölinder-Hansson - 1 år

Ledamöter:

Marika Eriksen - 1 år

Nyval:

Maria Smedh - 2 år
Rolf Brandt - 2 år

Suppleanter: 1, Marianne Johansson – 1 år
2, Lars Petersen – 1 år
3, Sophia Westphal – 1 år
16.

Val av valberedning.
Ingen valberedning. Styrelsen får i uppdrag att söka efter en valberedning.
Styrelsen får besluta om valberedning senare.

17.

Beslut om omedelbar justering av punkterna 15-16.
Godkändes.

18.

Ärenden som sektionsstyrelsen hänskjutit till sektionsmötet eller som anmälts
till sektionsstyrelsen.

Fanns inga sådana ärenden.
19.

Övriga frågor.
Fanns inga övriga frågor.

20.

Mötets avlutande.
Ordförande avslutar mötet och tackar alla som har deltagit.
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