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Sundsvall den 4 juni 2015

Årsmöte Selånger SK Bandy
Datum:
Plats:

3 juni 2015
Gärdehov, konferensrum Bollen

Närvarande:

Lennart Hallberg
Peter Norberg
Jonas Rönnqvist
Östen Sundin
Helen Eriksson
Ulf Kristofersson
Mats Pantzar
Bengt Berglund
Stefan Rex
Peter Hansson

Roger Gustavsson
Ola Eriksson
Bo Lundmark
Andreas Ljungström
Fredrik Karlsson
Maggi Sandin
Johan Karlsson
Simon Hansson
Morgan Eriksson
Mats Westling

Seppo Ollila

1. Mötets öppnande
Helen Eriksson hälsar alla välkomna och öppnar årsmötet.
2. Fastställande av röstlängd för mötet
Röstlängden fastställdes till de närvarande på årsmötet. Inga ombud fanns
representerade.
3. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt
Årsmötet ansåg att årsmötet utlysts på rätt sätt.
4. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes av årsmötet.
5. Val av ordförande och sekreterare för mötet
Mats Westling valdes till mötets ordförande
Peter Norberg valdes till mötets sekreterare
6. Val av protokolljusterare
Ulf Kristofersson och Peter Hansson valdes till dessa uppgifter.
7. Styrelsens verksamhetsberättelse
Mats Westling går igenom föreningens verksamhetsberättelse. (Bifogas till
protokollet.)
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8. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans och resultaträkning)
Mats Westling går kort igenom årsbokslutet för föreningen. (Bifogas till protokollet.)
Därefter lämnar han över ordet till föreningens kassör Ulf Kristofersson.
Ulf berättar att krafttag har gjorts för att minska utgifterna vilket har givit resultat.
Föreningen gör ett plus på 236 136 kr för det gångna räkenskapsåret. Den totala
omsättningen ligger på knappt en miljon.
Fortfarande har föreningen en stor skuld till Inter Sport. I dagsläget ca 160 000. Det
finns en avbetalningsplan som föreningen följer. 80 000 kr av de 160 000 kr är en
skuld till Intersport City som nu gått i konkurs. Föreningen väntar på kontakt från
konkursförvaltare för att se vad som händer med den delen av skulden.
9. Revisionsberättelsen
Mötets ordförande läser upp revisorernas berättelse för årsmötet. Revisorerna föreslår
att årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet. Revisionsberättelsen bifogas till
protokollet.
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Mötet beslutade om ansvarsfrihet för styrelsen i enlighet med revisorernas
rekommendation. Därmed godkändes även verksamhetsberättelsen.
11. Fastställande av medlemsavgifter
Styrelsen föreslår oförändrade medlemsavgifter.
100 kr.
Ungdom t. o. m. 19 år
300 kr.
Vuxen
500 kr.
Familj
5 000 kr.
Ständig medlem
Årsmötet beslutar att medlemsavgifterna blir oförändrade.
12. Verksamhetsplan inför kommande år samt budget för kommande år
Ingen verksamhetsplan är framtagen. Årsmötet ger styrelsen i uppdrag att ta fram
riktlinjer för kommande säsong.
Kassör Ulf Kristofersson går igenom förslag för budget kommande verksamhetsår.
(bifogas) Enligt förslaget gör föreningen ett plusresultat på 166 000 kr. Även
kommande år ska skulder prioriteras. Kan föreningen hjälpas åt att hålla nere
utgifterna samt öka sponsorintäkter mm. finns goda förhoppningar att föreningen är
skuldfri vid nästa årsbokslut.
13. Behandling av inkomna förslag
Inga förslag har kommit in till årsmötet.
14. Val av:
Valberedningen genom Östen Sundin redogör inför årsmötet.
a) föreningens ordförande för en tid av ett år
Helen Eriksson valdes till föreningens ordförande.
b) ledamöter i styrelsen för en tid av två år
Öyvind Eriksen och Jonas Strandberg valdes till ledamöter.
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c) ledamöter i kommittéer
Årsmötet uppdrar till styrelsen att ställa samman kommittéer med
sammankallande person.
d) suppleanter för styrelsen för en tid av ett år
Peter Norberg och Andreas Ljungström valdes till suppleanter
e) revisorer för en tid av ett år
Hans Jonsson och Lars Landin
f) valberedning, varav en sammankallande för en tid av ett år
Årsmötet uppdrar till styrelsen att ställa samman en valberedning.
g) val av ombud till möten med Selångeralliansen där föreningen har rätt att
representera med ett ombud.
Peter Norberg valdes till ombud för föreningen.
h) valberedning till Selångeralliansen, en person
Årsmötet uppdrar till styrelsen att hitta ett namn till valberedningen.
Sedan tidigare sitter Sebastian Åhsén och Ulf Kristofersson i styrelsen och har ett år
kvar på sin period. Ulf är även föreningens kassör.
Årsmötet tackar genom Mats Westling Bengt Berglund, Lennart Hallberg och Maggi
Sandin för deras engagemang i föreningen styrelse.
Tony Holmgren var på grund av flytt tvungen att lämna styrelsen under säsongen och
blev avtackad av den då sittande styrelsen.
15. Övriga frågor
Frågan uppkom vilka ledamöter som är tänkta till de olika kommittéerna. Det visar sig
att många kommittéer redan är bra bemannade men att marknadskommittén som
vanligt är underbemannad.
16. Mötes avslutande
Mötets ordförande avslutar mötet och önskar föreningen lycka till inför säsongen
2015/16.
Bilagor
Dagordning
Verksamhetsberättelse för säsongen 2014/2015
Årsbokslut för Selånger SK Bandy räkenskapsåret 2014-05-01 - 2015-04-30
Förslag till budget 2015-05-01- -2016-04-30 (kallad resultatbudget)
Revisionsberättelse
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Vid protokollet

Peter Norberg
Mötessekreterare

Justerat

Ulf Kristofersson
(Justerare)

Peter Hansson
(Justerare)

