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Protokoll
Svenska Hoopersklubben
Årsmöte:
Protokoll upprättat efter digitalt årsmöte för
Svenska Hoopersklubben den 3 Mars, 18.00
Dagordning:

I.

Årsmötets öppnande
Mötet öppnas
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II.

Justering av röstlängd
Sammanlagt 37 röstberättigade medlemmar har deltagit i mötet.
Vid start fanns 34 mötesdeltagare och under mötet tillkom 4 till.

III. Val av mötets ordförande
Till mötesordförande föreslås och väljs Torbjörn Wikström

IV. Val av mötets sekreterare
Till sekreterare föreslås och väljs Kathrin Runge.

V.

Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera
mötets protokoll
Till justerare föreslås och väljs Ing-Marie Lindberg och Susanna
Larsdotter.

VI. De valda justerarna är dessutom rösträknare
Ing-Marie Lindberg och Susanna Larsdotter.

VII. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av
klubbens medlemmar
Årsmötet beslutar att närvaro- och yttrande rätt avser klubbens
medlemmar.

VIII. Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst
Årsmötet anser att årsmötet har blivit stadgeenligt utlyst.

IX. Fastställande av dagordning
Årsmötet fastställer dagordningen

X.

Styrelsens verksamhetsberättelse med balans- och
resultaträkning samt revisorernas berättelse
Mötesdeltagarna har inför årsmötet tagit del av styrelsens verksamhetsberättelse, balans- och
resultaträkning samt revisorernas berättelse.
Mötesdeltagarna tar del av verksamhetsberättelse, balans – och resultaträkning samt
revisionsberättelsen.
Årsmötet beslutade mötet att godkänna styrelsen verksamhetsberättelse.

XI. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut
om enligt dessa uppkommen vinst eller förlust
Årsmötet beslutade mötet att fastställa balans- och resultaträkning
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XII. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte
givit till styrelsen
Styrelsen presenterar det förslag till beslut initierat av styrelsen
gällande stadgarna och förklarar anledningen till denna.
Årsmötet beslutar att godkänna styrelsens förslag till beslut gällande
stadgarna.

XIII. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beslutade mötet att fastställa ansvarsfrihet för styrelsen

XIV.Beslut om verksamhetsplan, avgifter och rambudget
Mötesdeltagarna presenteras för den verksamhetsplan styrelsen tagit
fram samt för de mål som initierats av styrelsen. Styrelsen presenterar
även de avgifter som finns och den rambudget man satt för 2022
a) Årsmötet godkänner styrelsens förslag till verksamhetsplan
b) Årsmötet godkänner avgifter för kommande verksamhetsår
c) Årsmötet godkänner styrelsens förslag till rambudget

XV. Val av antal ledamöter och suppleanter i styrelsen
Årsmötet beslutar att styrelsen ska bestå av en ordförande, 8 ordinarie
ledamöter och en suppleant

XVI.Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter
i styrelsen enligt § 8 samt beslut om suppleanternas
tjänstgöringsordning
a. Ordförande 1 år
Valberedningen har föreslagit Yvonne Ahlin som ordförande.
Årsmötet beslutar att godkänna detta.
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b. 4 ledamöter 2 år
Valberedningen förslår följande för ledamöter
Pirre Andersson nyval 2 år
Susanna Larsdotter omval 2 år
Hans Nordgren omval 2 år
Paul Bjurehag omval 2 år
Malin Bång nyvald på 1 år.
Årsmötet beslutar att välja utifrån Valberedningens förslag gällande ledamöter.
c. 1 suppleant 2 år
Valberedningen förslår Jenny Burden som suppleant på två år.
Årsmötet väljer Jenny Burden som suppleant på två år.
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XVII. Val av revisorer och revisorssuppleanter enligt § 9 i
dessa stadgar
d. 2 revisorer 1 år
Valberedningen förslår följande för Revisor
Lena Thunell omval 1 år
Elda Käärmann-Vaher omval 1 år
Årsmötet beslutar att godkänna valberedningens förslag
e. 1 revisorssuppleant 1 år
Valberedningen föreslår följande som revisorsuppleant
Lena Ringholm omval 1 år
Årsmötet beslutar att godkänna valberedningens förslag
f. 1 revisorssuppleant 1 år
AnnSofie Henningsson nyval 1 år
Årsmötet beslutar att godkänna AnnSofie Henningsson som revisorssuppleant

XVIII.

Val av valberedning enligt § 10 i dessa stadgar

a. 1 ledamot på 1 år (sammankallande)
Årsmötet förslår Ewa Lundin för omval av ledamot på 1 år.
Årsmötet beslutar att godkänna Ewa Lundin som ledamot i
valberedningen.
b. 1 ledamot 2 år
Årsmötet föreslår Kjerstin Arnesson 2 år som nyval för ledamot på 2
år.
Årsmötet beslutar att godkänna Kjerstin Arnesson som ledamot i
valberedningen.

XIX.

Beslut om omedelbar justering av punkterna 13 – 16
Årsmötet beslutar om omedelbar justering av punkter 13-16.

XX. Inkomna motioner
g. Motion 1 – att göra hoopers lättillgängligt för alla
Årsmötet beslutar att anse motion 1 besvarad.
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h. Motion 2 – att skippa kravet på att arrangera alla klasser
Årsmötet beslutar att hänvisa motionen till kommande regelrevidering samt anse
motion 2 besvarad.
i. Motion 3 – två storleksklasser
Årsmötet beslutar att hänvisa motionen till kommande regelrevidering samt att
anse motion 3 besvarad.
j. Motion 4 – öka tunnelalternativen inom Hoopers
Årsmötet beslutar att hänvisa motionen till kommande regelrevidering samt att
anse motion 4 besvarad.

XXI. Övriga ärenden
Inga ärenden har uppkommit och årsmötet beslutar punkt XXI
avslutad.
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XXII. Mötet avslutas

Mötesordförande: Torbjörn Wikström
……………………………………………………………………………………
Justerare: Ing-Marie Lindberg
……………………………………………………………………………………
Justerare: Susanna Larsdotter
……………………………………………………………………………………
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