
 
 

 

PROTOKOLL  
ÅRSMÖTE FÖR ROTTNE SAMHÄLLSFÖRENING 28:E MARS 2019

 

1. Mötet öppnas 
Mötet öppnades av ordförande Mari Hanaholm klockan 18:36, och alla mötesdeltagare hälsades 
välkomna. Närvarande antal personer 10 st.  

Innan årsmötet fortsätter enligt ordinarie agenda välkomnas Owe Svensson att berätta om Åby 
Bandyförening 

2. Fastställande av röstlängd för årsmötet 
Röstlängd upprättas om och när en omröstning begärs. 

3. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt 
Mötet har annonserats i Smålandsposten lördagen den 9/3, anslagits på föreningens hemsida samt 
affischerats på utvalda platser i byn och ansågs därmed behörigt utlyst. 

4. Fastställande av föredragningslista 
Ove Svensson, Åby IF - Kommer att berätta om Bandyföreningen. 

5. Val av ordförande och sekreterare för mötet  
Till ordförande valdes Ove Svensson. 
Som sekreterare valdes Henrik Borg. 

6. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet  
Justerare 1: Sven-Olov Gustavsson 
Justerare 2: Anna Hansson 

7. Styrelsens årsredovisning (verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkning) för det senaste 
verksamhetsåret  

Genomgång av verksamhetsberättelse hanterades av Ove Svensson, balans- och resultaträkning 
hanteras av Henrik Borg. Dokumenten visade att styrelsen utfört sitt uppdrag samt på en 
god ekonomisk förvaltning under det gångna verksamhets- och räkenskapsåret. Båda redogörelserna 
godkändes av mötet. 

8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- och räkenskapsåret  
Revisorsberättelse presenterades av revisor Mari-Louise Gustavsson. Räkenskaperna är förda med god 
ordning och väl verifierade. Årsredovisningen är lagenligt upprättad och stämmer med föreningens 
stadgar. Ekonomin är stabil och medger möjligheter till utveckling av verksamheten. Revisorerna 
tillstyrkte att årsmötet fastställer resultatrapporten och balansräkningen och beviljar styrelsen 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018. 

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen den tid revisionen avser 
Mötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet.  

10. Fastställande av verksamhetsplan och budget för det nya verksamhetsåret 
Med anledning av skiftet i styrelsens sammansättning och att ny ordförande inte är vald föreslås 
att framtagande av verksamhetsplan och budget skjuts på till närmaste ordinarie styrelsemöte 
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11. Val av föreningens ordförande på 1 år 
 Valberedningen har inte lyckats hitta någon ny ordförande, varpå mötets ordförande föreslår ett 
roterande schema för ordföranderollen - detaljplanering för detta överlåts åt tillträdande styrelse. 

12. Val av antal ledamöter i styrelsen inför kommande år 
Valberedningen föreslår att det ska finnas 7 ledamöter i styrelsen under verksamhetsåret 2019. Mötet 
beslutar bifalla detta förslag.  

13. Val av ledamöter i styrelsen 
Mötet beslutar nyval av Therese Friman, Petter Nýren och Kenneth Jonasson. 
Samtliga på en mandattid om 2 år. 
Mötet beslutar omval av Andreas Gustafsson och Alexander Frantz. 
Båda på en mandattid om 1 år. 
Övriga ledamöter Anna Hansson och Frida Andersson sitter kvar på ytterligare ett års mandat. 

14. Val av valberedning 
Mötet väljer Mari Hanaholm (sammankallande) och Rickard Alexandersson för en tid av ett år. 

15. Val av revisorer. En ordinarie med mandattid två år väljs varje år, revisorssuppleant väljs för ett år 
Till revisor valdes Marie-Louise Gustavsson, omval på två år. Gustav Rappe kvarstår på ytterligare ett 
år. Valberedningen har inte lyckats hitta någon revisorssuppleant på ett år, varför mötet överlåter åt  
sittande styrelse att lösa denna fråga. 

16. Fastställande av medlemsavgifter inför kommande år 
 Mötet beslutade om oförändrade medlemsavgifter för 2019. 

17. Behandling av styrelsens förslag samt i rätt tid inkomna motioner  
Inga motioner inkomna. 

18. Övriga frågor 
Inga övriga frågor. 

19. Mötet avslutas 
19:01. 

 

 

 

-------------------------------------------------  

Owe Svensson, ordförande 

 

------------------------------------------------- -------------------------------------------------  
Sven-Olof Gustavsson, justerare Anna Hansson, justerare 
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