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§1 Mötet öppnas 
Andreas Hoff öppnar mötet. 
 
§2 Val av ordförande 
Mötet valde Hans Rosengren till ordförande. 
 
§3 Anmälan av styrelsens val av sekreterare vid årsmötet 
Erika Vesterholm valdes av mötet till sekreterare. 
 
§4 Fastställande av röstlängd 
Mötet beslutade att en röstlängd skickas runt för underskrifter. Krävs det fastställande så görs detta efter 
underskrifterna samlats in.  
 
§5 Val av protokolljusterare och rösträknare 
Mötet valde två protokolljusterare tillika rösträknare: Max Koch och Pelle Häggström. 
 
§6 Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställdes. 
 
§7 Fastställande av om mötet blivit i laga ordning utlyst 
Mötet är i laga ordning utlyst. 
 
§8 Behandling av verksamhet- och förvaltningsberättelserna  
Andreas Hoff föredrog verksamhetsberättelsen för föreningen.  
Caroline Frank föredrog den ekonomiska delen i verksamhetsberättelsen.  
Mötet beslutade att verksamhetsberättelsen läggs till handlingarna. 
 
§9 Revisorernas berättelse 
Ingen representant från revisorerna deltog på mötet. Andreas Hoff läste upp revisionsberättelsen för 
närvarande på mötet. Revisorerna tillstyrker ansvarsfrihet för styrelsen. Mötet beslutade att lägga 
revisionsberättelsen till handlingarna.  
 
§10 Fastställande av balans- och resultaträkningar 
Mötet fastställde balans- och resultaträkningar för 2022. 
 
§11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
Mötet beslutar att ge styrelsen ansvarsfrihet. 
 
§12 Beslut om antal styrelseledamöter inom ramen för det i 17§ andra stycket angivna antalet 
Mötet beslutade om sex (6) ordinarie ledamöter och tre (3) suppleanter efter acklamation av ordförande från 
närvarande medlemmar på årsmötet.  

 
§13 Val av ordförande för föreningen 
Maria Hartelius föredrog valberedningens förslag till ordförande. Valberedningen föreslår Marie Häggström som 
ordförande på fyllnadsval på ett år. Mötet beslutar att välja Marie Häggström som ordförande. 
 
§14 Val av övriga styrelseledamöter jämte suppleanter 
Mötet väljer att välja valberedningens förslag, Carola Pålsson, på fyllnadsval för ett (1) år som ledamot i 
styrelsen.  
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Efter votering valdes ledamöter enligt stadgarna på två (2) år: 
Caroline Frank (24 röster) 
Erika Vesterholm (23 röster) 
Lillemor Andersson (15 röster) 
 
Övriga nominerade som inte valdes in: 
Marie-Louise Lunneborg (13 röster) 
Karl-Åke Grandin (6 röster) 
 
Efter votering valdes suppleanter enligt stadgarna för ett (1) år: 
Pelle Häggström (22 röster) 
Charlotte Norén (22 röster) 
Marie-Louise Lunneborg (20 röster) 
 
Övriga nominerade som inte valdes in: 
Karl-Åke Grandin (14 röster) 
 
För justering och rösträkning av denna punkt valdes Jessica Ramén tillsammans med Max Koch.  
 
§16 Fastställande av eventuella sektioner förutom ungdomssektionen  
Mötet fastställde tävlingssektionen.  
 
§16 Val av två revisorer och en revisorssuppleant 
Mötet väljer Mikael Hartelius, Bo Glas och Ingrid Nyström (revisorssuppleant) 
 
§17 Beslut om antalet ledamöter i valberedningen 
Mötet beslutar att valberedningen ska bestå av tre personer. En ordförande och två ledamöter. 
 
§18 Val av på ett år ordförande och ledamöter i valberedningen 
Mötet väljer Natalie Koch (ordförande), Jessica Ramén och Jesper Lagerhall. 
 
§19 Val av ombud till SvRFs och distriktets allmänna möten och eventuella andra möten där föreningen har 
rätt att representera med ombud 
Mötet valde att delegera till styrelsen. 
 
§20 Fastställande av årsavgift för nästkommande år 
Mötet beslutade att årsavgiften för nästkommande år ska vara oförändrad.  
 
§21 Övriga ärenden som enligt 13§ kan upptas till beslut på årsmöte  
Inga övriga ärenden. 
 
§22 Mötet avslutas 
Hans Rosengren avslutar mötet.  
 
 
 
 
Max Koch, justerare  Per Häggström, justerare   Jessica Ramén, justerare §14 
 
 
 
 
Erika Vesterholm, mötessekreterare    Hans Rosengren, mötesordförande 
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