Protokoll Årsmöte Sydskanes Emse 2018
Plats: Depån, Ring Knutstorp.
1. Fastställande av röstlängd för mötet.
39 stycken.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
Ordförande: Mikael Pålsson
Sekreterare: Daniel Persson
3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
Protokolljusterare/rösträknare:
Jesper Lönnborn och Krister Johansson valda.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
Ja.
5. Fastställande av dagordning.
Fastställes
6. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
Thomas, ordförande i styrelsen, presenterar årets verksamhetsberättelse.
7. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste
verksamhetsåret.
Styrelsens kassör, Ulrika Benatti, presenterar förvaltningsberättelsen (balans- och
resultaträkning). En bra diskussion om våra kostnader på Sturup och Knutstorp och
priserna på körningarna.
8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste
verksamhetsåret.
Dagens ordförande Mikael Pålsson läser upp revisorernas berättelse då ingen deltog
på mötet.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
Årsmötet fastslår styrelsen ansvarsfrihet för 2018.

10. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
a) Styrelsens förslag
Styrelsen har inga förslag.
b) Inkomna motioner
Det har inte kommit in några motioner från medlemmarna. Mikael Pålsson
uppmanade alla att skriva motioner då det troligtvis finns bra idéer i
föreningen.
11. Fastställande av medlemsavgifter.
Medlemsavgiften fastställs till 500:- för både aktivt och passivt medlemskap.
12. Val av följande
a) Föreningens ordförande för en tid av ett år.
Sittande är Thomas Kristiansson
Årsmötet väljer Thomas Kristiansson som ordförande
b) Föreningens kassör för en tid av två år.
Sittande Ulrika Benatti kassör.
Årsmötet väljer Ulrika Benatti som kassör
c) Föreningens sekreterare för en tid av ett år.
Sittande är Daniel Persson.
Årsmötet väljer Daniel Persson som sekreterare.
d) Två suppleanter i styrelsen för en tid av ett år.
Sittande är Evelina Svensson.
Årsmötet väljer Evelina Svensson som suppleant.
Sittande är också Niklas Lundvall
Årsmötet väljer Niklas Lundvall som suppleant.
e) Två revisorer för en tid av ett år.
(I detta val får inte styrelsens ledamöter delta.)
Årsmötet väljer Bo Tavell och Henrik Persson som revisorer.
f) Tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till
ordförande.
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Andreas, Anders med ordförande Tommy Wall är sittande Valberedning.
Årsmötet väljer Tommy Wall som ordförande i valberedningen.
Årsmötet väljer Anders Hultman och Andreas Persson som ledamöter i
valberedningen.

13. Övriga frågor
Inga övriga frågor
14. Mötet avslutas
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