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Protokoll fört vid Årsmöte 
SSRK Gotlandsavdelningen 
Roma Brukshotell 2022-03-04 
 
 
 
 
 

 
 
 

§ 81 Årsmötets öppnande. 
        Ordförande, Marie Göransson, hälsade välkommen och förklarade mötet för öppnat. 
        Totalt 22 medlemmar närvarande. 
 
§ 82 Fastställande av röstlängd. 
        Beslutades att vid behov fastställa röstlängden. 
 
§ 83 Val av ordförande för mötet. 
        Marie Göransson valdes till mötesordföranden. 
 
§ 84 Styrelsen meddelar sitt val av sekreterare för mötet. 
        Styrelsen har valt Birgitta Torndal till sekreterare för årsmötet. 
 
§ 85 Val av två justerare tillika rösträknare, att tillsammans med ordföranden justera       
        protokollet. 
        Till justerare och tillika rösträknare valdes Elisabeth Vickman och Sara Ahlgren. 
 
§ 86 Frågan om mötet har blivit behörigen utlyst. 

 Beslutades att mötet har blivit stadgeenligt utlyst. 
 
§ 87 Fastställande av dagordning. 
        Dagordningen fastställdes i befintligt skick. 
 
§ 88 Föredragning av styrelsens årsberättelse. 

 Marie Göransson läste upp styrelsens verksamhetsberättelse för 2021, följt av att       
respektive sekreterare för de olika verksamheterna redovisade sina.  
Årsberättelsen godkändes och lades till handlingarna. 

 
§ 89 Föredragning av revisorernas årsberättelse samt fastställande av Balans- och   
        Resultatrapport samt Bokslut. 
        Då kassören inte var närvarande föredrog Marie Göransson klubbens balans- och  
        resultatrapport för 2021 vilken visade att klubbens ekonomi är god. 
        Balans- och Resultatrapporten fastställdes och lades till handlingarna.  
        Då revisorerna inte var närvarande läste Birgitta Torndal upp Revisorernas berättelse 
        som tillstyrkte att styrelsen beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.  
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§ 90 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen. 
        Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 2021. 
 
§ 91 Styrelsens förslag till budget tillika Verksamhetsplan 2022. 

Marie Göransson läste upp budget och verksamhetsplan för 2022.  
Bägge godkändes av årsmötet. 

 
§ 92 Fastställande av reseersättning och traktamenten för styrelsen, revisorer  
         och övriga funktionärer. 
         Reseersättning fastställdes till 18.50 kr/mil enligt Skatteverkets rekommendationer.  
         Inga traktamenten eller arvoden utgår till styrelse eller funktionärer. Endast kursledare, 
         provledare och skyttar erhåller reseersättning. 
 
§ 93 Val av ordförande i styrelsen på 1 år. 
         Nyval av Malin Åberg som ordförande på 1 år. Malin presenterade sig inför mötet. 
 
§ 94 Val av 4 ledamöter i styrelsen på 2 år. 
        Till ledamöter på 2 år omvaldes Magnus Karlsson, Åsa Sjöberg och Ida Lingren.  
        Nyval  av Marie Göransson.                            
 
§ 95 Val av två suppleanter i styrelsen på 1 år. 
         Omval av Ingmar Palmgren och Patric Hedenstein. 
        
§ 96 Val av två revisorer och 2 revisorssuppleanter på 1 år. 
         Till ordinarie revisor på 1 år valdes Susanne Lindström, omval och Annica Stenström, 
         nyval. 
         Till revisorssuppleanter på 1 år valdes Per Lindström, omval och Titti Gahne, nyval. 
 
§ 97 Val av valberedning 2 ledamot 2 år. 
        Till ledamöter på 2 år valdes Sissi Johansson och Annica Stenström. Omval på bägge. 
            
§ 98 Behandling av motioner eller frågor, som senast den 1/12 anmälts till styrelsen. 
        Inga motioner eller frågor anmälda.        
 
§ 99 Mötets avslutande. 

Ordförande för mötet, Marie Göransson, tackade för deltagandet och avslutade mötet. 
Ordförandeklubban lämnade över till den nyvalda ordföranden Malin Åberg som tackade 
för förtroendet. 
 
Efter mötet bjöds in till en god middag samt prisutdelning! 
 

 
 
Mötesordförande Marie Göransson  Mötessekreterare Birgitta Torndal 
 
 
 
Justerare Elisabeth Vickman                                           Justerare Sara Ahlgren 


