
 

 

 

 
 
Protokoll Årsmöte Sydskanes Emse 2014-11-22, Ring Knutstorp. 
 
1. Fastställande av röstlängd för mötet. 

 
Röstlängd: 31 stycken 
 
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 
 
Ordförande Mikael Pålsson  
Sekreterare Daniel Persson 
 
3. Val av protokoll justerare och rösträknare. 

 
Justerare: Andreas Persson och Linus Olsson.  
Rösträknare: Tommy Wall och Andreas Persson 
 
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 

 
Ja, mötet har utlysts på rätt sätt. 
 
5. Fastställande av dagordning. 

 
Dagordningen fastställs och ingen har något under punkten övrigt. 
 
6. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret. 

 
Styrelsens verksamhetsberättelse gås igenom av föreningens ordförande Thomas.  
 
Ekonomin ser god ut efter ett par sämre år. Thomas berömmer depåchefsgruppen som gjort ett 
fantastiskt jobb. Bullret är ett ständigt problem och det har överlag gått bra för föreningen i arbetet 
med buller. Vi måste fortsätta att jobba och ligga i framkant som förening i denna fråga.  
 
Utvecklingen för 2015 siktar vi framåt och uppåt. Fyra grupper och en timme extra på Sturup har 
fungerat bra men det är samtidigt jobbigare för funktionärer. 
 
7. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste 
verksamhetsåret. 

 
Lars Nordgren går igenom balans och resultaträkning. Föreningen har cirka en halv miljon på 
banken vilket är helt ok med tanke på att hyra för bana och ambulanskostnader betalas i förväg. 
För 2014 har föreningen hyrt fordon och personal för ambulansen separat vilket skiljer sig från 
2013 så den delen ligger lite annorlunda i ekonomin. Den kostnaden har på grund av detta blivit 
betydligt dyrare. 
 
8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsåret. 

 
Då ingen av revisorerna är på plats läser Daniel Persson upp revisorernas berättelse över 
styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsåret.  
 
 



 

 

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.  
 
Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014 (1.10.2013-30-9.2014) 
 
10. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. 

 
a) Styrelsens förslag 

 
Styrelsen har inga förslag på motioner men en diskussion startar som sammanfattas under 
punkten ”övrigt”. 
 
b) Inkomna motioner 
 

Rabatt till nybörjare. 
En motion har kommit in från Anthony Persson om rabatt till nybörjare. Studentrabatt eller rabatt 
vid förstagångare. Prova på rabatt helt enkelt. 
 
Styrelsen bifaller denna motion och skall hitta ett sätt att lösa detta då det är en väldigt bra ide. 
 
11. Fastställande av medlemsavgifter. 

Styrelsens förslag är att medlemsavgiften skall fortsätta vara 500 för aktiv och 300 för passiv. 
 
Förslaget röstas igenom. 
 
12. Val av följande (Valberedningens ordförande Tommy Wall får ordet) 

 
a) Föreningens ordförande för en tid av ett år. 

 
Nuvarande ordförande är Thomas Christiansson. 
Förslaget från valberedningen är Thomas Christiansson. Thomas Christiansson väljs till 
ordförande. 
 
b) Föreningens kassör för en tid av två år. 

 
Nuvarande kassör Lars Nordgren lämnar sitt uppdrag.  
Förslaget från valberedningen är suppleant Bengt Börjesson. Bengt Börjesson väljs till kassör. 
 
c) Föreningens sekreterare för en tid av ett år. 
 
Nuvarande sekreterare Daniel Lindberg ställer inte upp för omval. 
Förslaget från valberedningen är suppleant Daniel Persson. Daniel Persson väljs till sekreterare. 
 
d) Två suppleanter i styrelsen för en tid av ett år. 

 
Suppleant Daniel Persson lämnar för att vara sekreterare och förslaget från valberedningen på  
suppleant är Mats Nielsen och Mats Nielsen väljs till suppleant. 
 
Suppleant Bengt Börjesson lämnar för att vara kassör och förslaget från valberedningen på ny 
suppleant är Niklas Lundwall och Niklas Lundwall väljs till suppleant. 
 
e) Två revisorer för en tid av ett år. 

 
(I detta val får inte styrelsens ledamöter delta.) 
 
Bo Tavell fortsätter som revisor och förslag på ersättare för Patrik Bernt som inte ställer upp för 
omval är Lars-Henrik Persson. Både Bosse och Lars-Henrik Persson väljs som revisorer. 
 



 

 

f) Tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande. 
 
Valberedningen nuvarande ordförande är Tommy Wall. Förslaget är sittande och Tommy Wall 
väljs. 
 
Medlemmar i valberedningen: 
Anders Hult är nuvarande, förslaget är sittande och Anders Hult väljs. 
 
Mikael Pålsson är nuvarande och kommer inte fortsätta, förslaget är Andreas Persson. Andreas 
väljs. 
 
Ledamot i styrelsen, Jens Gustafson, fortsätter sitt uppdrag. 
 
13. Övriga frågor 

 
Föreningen har haft stora problem att få ihop flaggvakter denna säsong. Diskussionen handlar om 
hur detta skall förbättras och vad vi kan göra för att locka fler flaggvakter. Kan man exempelvis 
erbjuda någon medlemskap om denne flaggar flertalet gånger? 
 
Hur skall vi göra flaggningen lite smidigare för de som står på SRW med tanke på de långa 
passen? 
 
Flaggisarna kommer inte till oss med automatik utan vi måste alla jobba för att få fler flaggisar.  
 
Om vi hittar på något för de som inte ännu är medlemmar måste vi få ut den informationen på 
hemsidan/facebook på ett tydligt sätt. 
 
Linus vill att antalet poäng oavsett medlemskap eller ej skall täcka nästa körning i antalet poäng. 
Det är en bra ide som styrelsen skall titta på. 


