
Protokoll Årsmöte Lerums bk 2022-02-23,

digitalt via zoom.

1. Mötets öppnande

2. Justering av röstlängd

a. 27 st deltagare se bilaga

b. Stig Olsson ansluter vid punkt 11

3. Val av ordförande för mötet

a. Jonna Larsen

4. Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet

a. Helen Christiansen

5. Val av justerare och rösträknare

a. Agneta Ahlgren

b. Anita Skoglund

6. Beslut om närvaro- och yttranderätt

a. alla deltagare är medlemmar

7. Fråga om mötet blivit utlyst enligt gällande regelverk

a. Frågan besvaras med ja.

8. Fastställande av dagordningen

a. Dagordningen är godkänd
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9. Redovisning av föregående verksamhetsår

a. se bilaga

b. en rättning i verksamhetsberättelsen angående

genomförda rallykurser, några av de som är uppskrivna är

inte genomförda (fortsättning samt mästare).

10. Fastställande av balans- och resultaträkning

a. Mötet fastställer balans- och resultaträkningen.

11. Revisionsberättelse

12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

a. Mötet ger styrelsen ansvarsfrihet.

13. Beslut om rambudget

a. Mötet godkänner budgeten.

14. Val av styrelse, enligt valberedningens förslag

a. ordförande: Jonna Larsen, 1 år omval.

b. sekreterare: Helen Christiansen, 2 år omval.

c. vice ordförande: Per Carlson, 2 år nyval.

d. ledamot 1: Malin Paepke, 2 år nyval.

e. suppleant 1: Katarina Albuschus, 2 år nyval.

15. Val av revisorer

a. revisor 1: Susanne Jonsson, 1 år omval

b. revisor 2: Anna-Lena Mellquist, 1 år omval
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c. suppleant 1: Lena Eklund, 1 år omval

d. suppleant 2: Mikael Eriksson 1 år omval

16. Val av valberedning

a. Marianne Möllstam, sammankallande 2 år

b. Märta Carlson 1 år

c. Jenny Eriksson, 1 år

17. Beslut om omedelbar justering av p. 14-16

a. Ja.

18. Frågor för beslut

a. Har inga beslut.

19. Övriga frågor för diskussion (ej beslut)

a. Rökning på altanen.

i. Frågan om att rökning inte ska vara tillåten på

altanen, har inkommit till mötet. Frågan diskuteras

och deltagarna på mötet är positiva till ett rökförbud

på altanen. Frågan tas med till styrelsen för beslut.

b. Den planerade nya hemsidan visades upp. Styrelsen tar

med frågan för beslut. Mycket fin informativ.

c. Utdelning av utmärkelser under året

i. se bilaga

20. Mötets avslutande
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Ordförande Sekreterare

__________________________ __________________________
Jonna Larsen Helen Christiansen

Justerare Justerare

__________________________ __________________________
Agneta Ahlgren Anita Skoglund
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