Protokoll årsmöte Svenska Poleförbundet 23 juni 2016.
Dag och tid: torsdag den 23 juni kl.21.00
Plats: via Skype
Närvarande
Petra Larsson
Sara Lumholdt
Evelina Stolpe
§ 1 Mötets öppnande
Petra Larsson hälsade alla välkomna och förklarade sedan det konstituerande årsmötet
öppnat.

·
·
·

§ 2 Val av mötesfunktionärer
Årsmötet beslutade att välja Petra Larsson till mötesordförande.
Årsmötet beslutade att välja Sara Lumholdt till mötessekreterare.
Årsmötet beslutade att välja Sara Lumholdt och Petra Larsson till protokoll justerare
samt rösträknare.
§ 3 Närvarande samt fastställande av röstlängd
Antalet röstberättigade medlemmar räknades och antecknades. Årsmötet beslutade att
fastställa röstlängden till tre (3).
§ 4 Godkännande av kallelse
Årsmötet beslutade att godkänna kallelsen.
§ 5 Godkännande av dagordningen
Årsmötet beslutade att välja att godkänna dagordningen med en viss justering av
utträde och inval av nya styrelsemedlemmar.
§ 6 Genomgång av verksamhetsberättelse för 2015
Förbundets styrelse har haft 6 protokollförda sammanträden. Förbundet har via sina
medlemmar och styrelse representerat bl.a. vid VM i Pole Sports i London samt flera
nationella och internationella tävlingar under året.
§ 7 Beslut om bokslut för 2015 (ekonomisk redovisning)
Årsmötet beslutar att godkänna bokslutet för 2015. Bokslutet läggs upp under dokument
på siten.

§ 8 Revisionsberättelse för 2015
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Rubin Virdi, Redovisa resultat, har vid granskning av föreningens räkenskaper funnit
ekonomin i god ordning, intäkter och kostnader är styrkta, den kontanta kassan och
bankgirot har kontrollerats och vid årsredovisningen har föreningens värdehandlingar
uppvisats. Med bakgrund mot detta finns ingenting att anmärka. Årsmötet beslutar att
godkänna revisionsberättelsen och denna läggs till handling.
§ 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Med bakgrund mot föregående punkter beslutar årsmötet enhälligt att bevilja styrelsen
ansvarsfrihet.
§ 10 Beslut för antagande av nya stadgar
Inga frågor tas upp på årsmötet men ett arbete är uppstartat för att se över och justera
förbundets stadgar. Detta arbete kommer att fortgå under ordinarie styrelsemöten.
§ 11 Beslut om antal ledamöter samt ersättare i styrelsen
Årsmötet beslutar att styrelsen ska bestå av fyra (5) ledamöter & ev. två (2)
suppleanter.
Rebecca Eriksson, Ulf Gustavsson, Evelina Stolpe sitter kvar på sina poster i ytterligare
ett år. Petra Larsson & Sara Lumholdt har suttit sin tid i styrelsen, de väljs in ytterligare
2 år. Nya ansökande till styrelsen är Marie Revedal, Josefin Mårtensson & Nina
Heldenius. Efter svar på mail från ordförande där vi fått svar av Marie & Josefin, så
därför röstades Marie Revedal & Josefin Mårtensson in i styrelsen på en period av två
(2) år.
§ 12 Beslut om föreningsstyrelse för 2016
Svenska Poleförbundets styrelse för 2016 blir således som följer;
Petra Larsson - Ordförande
Evelina Stolpe - Sekreterare
Ulf Gustavsson - Kontakt mot danssportförbundet
Sara Lumholdt - Tävlingsansvarig
Marie Revedal - PR/Media
Josefin Mårtensson - Medlemsansvarig
Rebecca Eriksson - Suppleant
§ 13 Beslut om firmateckning och teckningsrätt
From årsmötet har Petra Larsson och Josefin Mårtensson teckningsrätt för förbundet.
§ 14 Beslut om revisor samt en ersättare
Styrelsens förslag är att vi byter revisor. Årsmötet beslutar att följa styrelsens förslag
och välja Christine Wislander - Categoria som ny revisor.
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§ 15 Val av ombud till föreningsstämma (danssportförbundet)
Årsmötet beslutade att godkänna styrelsens förslag, Ulf Gustavsson, som ombud.
§ 16 SM -16
a. Presentation av arrangör av 2016 års svenska mästerskap
Ingen ansökan om att arrangera SM har kommit in till styrelsen. Så årets
arrangör av SM är Svenska Poleförbundet. Vi lägger ut frågan på öppet forum &
tar vidare diskussioner på nästa styrelsemöte.
§ 17 Behandling av inkomna motioner samt styrelsens förslag
Inga motioner har inkommit till styrelsen.

§ 18 Val av valberedning
Årsmötet beslutade att välja Evelina Stolpe att ingå i valberedningen.
§ 18 Beslut om medlemsavgift 2016
Poleförbundet ska behålla medlemsavgiften på 500 sek/år.

§ 19 Mötets avslutande
Mötesordförande tackade alla närvarande och förklarade årsmötet avslutat.
Justerare, Petra Larsson

Vid protokollet och Justerare, Sara Lumholdt
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